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Ðiame leidinyje – remiantis „Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa“ IX–X klasiø
mokiniams parengti pratimai, ugdantys ávairius gebëjimus, atitinkanèius ðio amþiaus
tarpsnio vaikø gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal sritis: savimonë, priklausymas grupei, poreikiai, teisës ir atsakomybë, kasdienës situacijos ir rizikos situacijos.
Prie kiekvieno pratimo nurodomi ugdomi gebëjimai. Pratimø trukmë priklauso nuo
uþduoties sudëtingumo.
Ði priemonë – geras pagalbininkas pedagogams, dirbantiems su IX–X klasiø mokiniais.
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SAVÆS PAÞINIMAS
1 pratimas. „Kas yra þmogus?“

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Paþinti save.
2. Ávairiai apibûdinti vyrus ir moteris (aktyvusis
þodynas).
3. Suvokti lytiškumo raiškà ir paaiškinti jo sampratà.
4. Bendrauti su kitos lyties bendraamþiais.

Pratimai
1. Kas yra þmogus?
2. Savivoka.
3. Vyras – jëga!
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Ugdomi gebëjimai:
• paþinti save,
• ávairiai apibûdinti vyrus ir moteris (aktyvusis þodynas),
• suvokti lytiškumo raiškà ir paaiškinti jo sampratà,
• bendrauti su kitos lyties bendraamþiais.
Trukmë: 35–45 min.
Priemonës: A4 formato popieriaus lapai, rašikliai
ar pieštukai, rašomoji lenta, dideli popieriaus lapai,
þymekliai.
Pasirengimas: Papraðykite, kad mokiniai á mokyklà
atsineðtø paveikslø, reklamø, dainø, eilëraðèiø, tekstø
citatø, kur pateikiama þiniø apie tai, koks yra vyras ir
kokia yra moteris.
Pratimas skirtas išsiaiškinti, kaip suprantamas vyriškumas ir moteriškumas.
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Eiga
Paskirstykite mokinius á maþas grupes po 4–5, atskirai berniukus ir mergaites. Papraðykite, kad mergaièiø
grupës suraðytø visus á galvà ateinanèius þodþius, iðgirdus þodá „vyras“, o berniukø grupës – „moteris“. Skiriama 5 min.
Paskui papraðykite, kad grupës pasikeistø uþduotimis, t.y. mergaitës raðytø apie moterá, o berniukai –
apie vyrà.
Palyginkite berniukø ir mergaièiø grupiø nuomones: dideliame popieriaus lape arba lentoje uþraðykite
pavadinimà „Moteris yra…“ ir „Vyras yra …“ Á atskirus
stulpelius suraðykite mergaièiø ir berniukø grupiø nepasikartojanèius þodþius. Raskite mergaièiø ir berniukø grupiø pateiktø poþymiø panaðumø ir skirtumø.
Papraðykite mokiniø sugráþti á pradines maþas
grupes ir „moteriðkus“ þodþius pridurti prie sakinio
pradþios „Vyras yra …“, o „vyriškus“ – prie „Moteris
yra …“
Su visais mokiniais aptarkite: kurie þodþiai tinka ar
netinka kalbant apie vyrà ir kodël? Kurie þodþiai tinka
ar netinka kalbant apie moterá ir kodël?
IX–X KLASËS
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Paskirstykite mokinius á miðrias grupes po 4–5 ir
kiekvienai grupei duokite po didelá popieriaus lapà
ir þymekliø. Papraðykite popieriaus lapà padalyti vertikalia linija per vidurá ir vienos dalies virðuje uþraðyti „Mergaitës yra“, kitos – „Berniukai yra“. Uþduotis grupëms – sukurti koliaþà, nupieðti paveikslà, rinkiná simboliø, kurie iðreiðkia stereotipiná poþiûrá á
vyrà ir moterá.
Baigus kûriniai rodomi visiems ir aptariami.
Kaip manote, ar plaèiai ir kaip vartojate stereotipinæ kalbà, kai apibûdinate vyrus ir moteris?
Kà pasakytumëte þmonëms, mesdami iððûká stereotipinei jø kalbai?
Kà naujo suþinojote apie þodþius, kurie tinka vyrui ir
moteriai apibûdinti?
Kaip bûtø galima pakeisti visuomenës nuomonæ apie tai,
kas aptariama ðio pratimo metu?
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti grupëms pateikti
vyro ir moters poþymiø ir vadovauti diskusijai iðsiaiðkinant poþiûrius á abi lytis bei stereotipus.
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2 pratimas. „Savivoka“
Ugdomi gebëjimai:
• paþinti save,
• ávairiai apibûdinti vyrus ir moteris,
• suvokti lytiškumo raiškà ir paaiškinti jo sampratà,
• bendrauti su kitos lyties bendraamþiais.
Trukmë: 35–45 min.
Priemonës: „Savivokos“ pratimo pagalbinio lapo
kopijos po vienà kiekvienam mokiniui, rašikliai ar
pieštukai, dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas aptarti, kaip formuojasi savivoka ir savæs
kaip tam tikros lyties atstovo supratimas.
Eiga
Paskirstykite mokinius á miðrias grupes po keturis ar penkis. Kiekvienai grupei duokite po didelá
popieriaus lapà ir þymekliø. Papraðykite, kad nupieðtø „gyvenimo linijà“ ir joje paþymëtø visus svarbiau8
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sius grupës nariø gyvenimo ávykius (kritinius taðkus),
kai jie suvokë, kad yra vyras ar moteris. Paskatinkite grupes pratæsti gyvenimo linijà ir paþymëti svarbiausius ateities ávykius, pavyzdþiui, darbo pradþia,
santuoka, laisvalaikio uþsiëmimas, tapimas tëvu ar
motina, senëjimas.
Parodykite visiems ir aptarkite, ar skiriasi svarbiausi vyrø ir moterø gyvenimo ávykiai? Kokie panaðumai?
Iš kur suþinai, kad esi vyras ar moteris? Kuri þinia yra
svarbiausia? Kokias þinias suvokiame kaip negatyvias,
kokias – kaip pozityvias?
Dabar papraðykite, kad mokiniai individualiai uþpildytø pagalbiná ðio pratimo lapà ir baigæ aptartø su
draugu tai, kà paraðë. Skiriama 10 min.
Paskui su visais mokiniais kartu aptarkite, kuriuos
teiginius buvo sunku uþbaigti, kurie atrodë provokuojantys ar buvo átikinami.
Uþbaigdami ir apibendrindami pratimà papraðykite mokiniø, kad pasakytø ar uþraðytø bent po vienà
teigiamà buvimo vyru ir moterimi dalykà, kurá jie
norëtø pasakyti jaunesniam berniukui ar jaunesnei
mergaitei.
IX–X KLASËS
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Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti grupëms atlikti
„gyvenimo linijos“ pratimà, pavyzdþiui: þaislai, kuriais
mokiniai þaidë bûdami maþi, drabuþiai, pomëgiai ir
interesai, dalykai, kurie ávyko mokykloje, brendimo metu, draugø pasirinkimas.
Pratimo „Savivoka“ pagalbinis lapas
Aš jauèiuosi vyru / moterimi, nes (3 dalykai, prieþastys):
1. Trys dalykai, dël ko man patinka bûti vyru / moterimi, yra…

SAVIMONË

5. Darbai, kuriuos aš darau namuose, yra…
6. Patvirtinmas, kurá að gaunu ið savo ðeimos moterø
apie tai, kad esu vyras / moteris, yra…
7. Patvirtinimas, kurá að gaunu ið savo ðeimos vyrø
apie tai, kad esu vyras / moteris, yra…
8. Þodþiai, kuriais að galiu apibûdinti savo ðeimos
moteris, yra…
9. Þodþiai, kuriais að galiu apibûdinti savo ðeimos
vyrus, yra…

2. Trys dalykai, dël ko man nepatinka bûti vyru /
moterimi, yra…
3. Kai að buvau maþa(s), mëgau þaisti (išvardyti þaislus ar þaidimus)…
4. Dalykai, kuriuos að dabar darau ir kurie galëtø
bûti laikomi nemoteriðkais / nevyriðkais, yra…

IX–X KLASËS
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3 pratimas. „Vyras – jëga!“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti lytiškumo raiškà ir paaiškinti jo sampratà,
• atpaþinti su lytiškumu susijusius màstymo
stereotipus.
Trukmë: 35–45 min.
Priemonës: daug ávairiausiø reklamø ið laikraðèiø
ir þurnalø su vyrø, moterø, vaikø ir ðeimø atvaizdais,
A4 formato popieriaus lapai, spalvinimo priemonës.
Pasirengimas. Papraðykite, kad mokiniai á mokyklà
atsineðtø daug ávairiø reklamø ið laikraðèiø ir þurnalø
su vyrø, moterø, vaikø ir ðeimø atvaizdais.
Pratimas skirtas reklamos átakai formuojant vyro ir moters ávaizdá aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius á grupes po 4–5 ir iðdalykite
grupëms ne maþiau kaip po 5 reklamas. Paaiðkinkite
uþduotá: reklamose reikia rasti vyriðkø ir moteriðkø poþymiø. Pasiûlykite kritiðkai iðanalizuoti spalvas, sumanymà, kalbà, reklamos pieðinio turiná ir svarbiausius
dalykus uþsiraðyti, nes tai reikës pateikti visiems.
10
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Apibendrinkite grupëse atliktos reklamø analizës
rezultatus: lentoje atskirai suraðykite, kokià þinià perduoda „vyriðkos“ ir „moteriðkos“ reklamos. Palyginkite, kuo panaðios ir kuo skiriasi „vyriðkos“ ir „moteriðkos“ reklamos. Padiskutuokite, kokià átakà ðie poþymiai
daro mûsø vyrø ir moterø vaidmenø bei jø pareigø
supratimui, ávaizdþiui ir savæs, kaip vyro ar moters, suvokimui. Kokiais veiksmais bûtø galima mesti iððûká
tokiems stereotipiniams vaizdams?
Toms paèioms grupëms iðdalykite popieriaus lapus
ir spalvinimo priemones. Grupës turi sukurti neutralià, t.y. su lytimi nesusietà, reklamà prekiø, kurias
vartoja ir vyrai, ir moterys (pavyzdþiui, dantø pasta,
maisto produktai ir kt.). Kokius poþymius priskirtumëte neutraliai, t.y. su lytimi nesusietai, reklamai?
Parodykite ir pasiûlykite mokiniams pateikti kitokiø lytiðkumo stereotipø pavyzdþiø. Aptarkite ávairius
stereotipus, bûdingus spaudai, maisto ir kitø prekiø
pakuotëms, televizijos programoms, ir tai, kaip jie galëtø bûti sugriauti.
Pastaba. Bûkite pasirengæ pateikti pavyzdá prieð pradedant grupëms analizuoti reklamas.
IX–X KLASËS
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BENDRAVIMAS

SAVIMONË

Pratimai
1. Man tarpusavio santykiai yra...
2. Kaip atsispirti spaudimui.
3. Kas yra priekabiavimas?
4. Išnaudojimas.

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Bendrauti su þmonëmis ávairiose situacijose.
2. Paþinti save.
3. Atsispirti kvietimui, kartais net spaudimui
lytiškai santykiauti.
4. Suprasti ir atpaþinti priekabiavimo ir
išnaudojimo apraiškas.
5. Iðreikðti ir pagrásti savo nuomonæ.
6. Atkakliai ginti savo nuomonæ.
7. Keisti nusistovëjusius tarpusavio santykius.

IX–X KLASËS

Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø pateikti laikraðèiø ar þurnalø straipsniø su seksualinio iðnaudojimo
(iðþaginimo, seksualinio priekabiavimo) pavyzdþiais.

1 pratimas. „Man tarpusavio
santykiai yra...“
Ugdomi gebëjimai:
• ávertinti asmeninius tarpusavio santykius,
• aptarti, kas yra artimi, tolimi, teigiami ir neigiami
asmeniniai tarpusavio santykiai,
• suvokti bendravimo su kitais þmonëmis ypatumus,
• paþinti save,
• norima linkme keisti nusistovëjusius tarpusavio
santykius.
11
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Trukmë: 35– 45 min.
Priemonës: A4 formato popieriaus lapai, rašikliai.
Pratimas skirtas asmeniniams tarpusavio santykiams
ávertinti ir artimiems, tolimiems, teigiamiems ir neigiamiems tarpusavio santykiams aptarti.
Eiga
Papraðykite mokiniø dirbti individualiai ir pagalvoti apie visus þmones, su kuriais jie bendrauja. Tegu
suraðo juos á tokià „sklaidos diagramà“.
Mano bendravimas su aplinkiniais þmonëmis
NEIGIAMAS

ARTIMAS

TOLIMAS

TEIGIAMAS
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Paprašykite aptarti savo diagramas poromis. Tam
skirkite apie 5 min. Tegu mokiniai vartoja savo þodþiø
„teigiamas“, „neigiamas“, „tolimas“ ir „artimas“ apibrëþimus.
Paskui aptarkite nubraiþytas diagramas su visais mokiniais. Aptarimui pateikite tokius klausimus:
Kaip apibûdintumëte artimus santykius?
Dël kokiø prieþasèiø kai kuriuos santykius vertinate kaip tolimus?
Kaip apibûdintumëte teigiamus ir neigiamus santykius?
Kuriuos santykius norëtumëte pakeisti ir kodël? Kuriuos
santykius norëtumëte pakeisti, kad jie taptø artimesni ar tolimesni, ir kodël?
Mokiniai, vël dirbdami individualiai, apmàsto (arba ir uþraðo), kaip galëtø pakeisti kuriø nors trijø tipø
tarpusavio santykius. Tegu tai aptaria su porininku.
Tada papraðykite mokiniø vël individualiai nubraiþyti
sklaidos diagramà, ðá kartà pavaizduojant pokyèius,
kuriø jie norëtø.
Apibendrinkite papraðydami savanoriø aptarti numatytus pokyèius su visa klase.
IX–X KLASËS
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Paskui mokiniai individualiai á savo uþraðø knygeles uþraðo veiksmø planà, kuriame nurodo ir laikà,
trumpai apraðo ásipareigojimus keisti kai kuriuos ið
jø nuolatiniø tarpusavio santykiø.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams uþpildyti sklaidos diagramà ir apibrëþti terminus.

2 pratimas. „Kaip atsispirti spaudimui?“
Ugdomi gebëjimai:
• atsispirti kvietimui, kartais net ir spaudimui
lytiškai santykiauti,
• atpaþinti spaudimo bûdus,
• aptarti atsisakymo lytiškai santykiauti motyvus,
• atkakliai ginti savo nuomonæ.
Trukmë: 35–45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, rašomoji lenta,
þymekliai.
Pratimas skirtas spaudimo bûdams atpaþinti ir atsisakymo lytiðkai santykiauti motyvams aptarti.
IX–X KLASËS
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Eiga
Papraðykite mokiniø „minèiø lietaus“ bûdu suraðyti lape (lentoje) visus jiems girdëtus posakius, kuriais
siekiama átikinti þmones lytiðkai santykiauti. Galima
átraukti ðiuos pavyzdþius, jeigu mokiniai jø nepasakë:
„Visi tai daro ...“
„Taip tu árodysi, kad ið tikrøjø mane myli...“
„Aš niekada to nedariau su kuo nors kitu...“
„Tu turëtum taip pat santykiauti, nes vis tiek að visiems
pasakysiu, kad mes tai darëme...“
„Vienà kartà tu turi uþaugti...“
Paskirstykite mokinius á maþas grupes, jei ámanoma, skirtingø lyèiø, ir papraðykite jø sugalvoti atsakymø á kiekvienà posaká. Galima pradëti þodþiais „Að
nenoriu, nes...“
Tada papraðykite jø pasipraktikuoti: grupës nariai
paeiliui bûna átikinëtojai, o kiti bando atsispirti átikinëjimams. Papraðykite vienà ar du pavyzdþius pademonstruoti visai grupei.
Aptarkite su visais mokiniais:
Kaip jautëtës átikinëdami?
13
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Kaip reagavote á atsisakymà?
Kaip jautëtës atsisakydami?
Kokius bûdus naudojote atsakydami átikinëtojui?
Kokie vaikinø ir merginø skirtumai, kuo skyrësi jø bendravimas? Pagalvokite apie verbalinius ir neverbalinius
bûdus.
Apibendrinkite atsakydami á tokius klausimus:
kaip manote, ar lengva bûti atkakliam ir tvirtam iðkilus
seksualiniam klausimui? Ar yra vyrø ir moterø lygybë? Kaip galëtume iðmokti lygiateisio vyrø ir moterø
bendravimo?
Pastaba. Bûkite pasirengæ pateikti pavyzdþiø
„minèiø lietaus“ ir grupiø vaidmeniniø þaidimø metu.
Paskatinkite mokinius kuo daugiau kalbëti ir papraðykite, kad kiekvienas dialogas truktø bent dvi minutes.

3 pratimas. „Kas yra priekabiavimas“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti, kas yra seksualinis priekabiavimas,
• pareikšti savo nuomonæ ir apsiginti, kai
priekabiaujama,
• suprasti ir atpaþinti priekabiavimo ir
išnaudojimo apraiškas.
Trukmë: 35– 45 min.
Priemonës: 3 dideli popieriaus lapai, kuriuose uþraðyta „Sutinku“, „Nesutinku“ ir „Neþinau“. Pratimo
„Kas yra priekabiavimas“ pagalbinis lapas: po vienà
situacijà kiekvienai 4–6 asmenø grupei.
Pratimas skirtas seksualinio priekabiavimo sampratai
išsiaiškinti ir aptarti, kaip elgtis, kai priekabiaujama.
Eiga
Iðdëliokite lapus su uþraðais „Sutinku“, „Nesutinku“ ir „Neþinau“ trijose skirtingose kambario vietose.
Perskaitykite ðiuos teiginius ir papraðykite mokiniø
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eiti á tà vietà, kurios uþraðas atitinka jø atsakymà á kiekvienà teiginá paeiliui:
Mergaitës, kurios rengiasi figûrà paryðkinanèiais drabuþiais, tiesiog paèios to praðosi;
Gali bûti priekabiaujama ne tik prie moterø, bet ir prie
vyrø;
Moterys, kurios sako, kad prie jø priekabiaujama, tiesiog nori atkreipti dëmesá;
Moteriai bûti uþkalbintai gatvëje yra komplimentas;
Jei tau ágnybtø á uþpakalá, tai tik juokas.
Paskatinkite mokinius diskutuoti ir aktyviai reaguoti
á kitø nuomones pratimo metu. Ar kas nors pakeis jø
poþiûrá? Ar yra mokiniø, kurie vieninteliai palaiko tam
tikrà poþiûrá? Kaip jie jauèiasi? Ar galima juos átikinti
pakeisti poþiûrá?
Suskirstykite mokinius po 4–6 á grupes ir iðdalykite
pratimo „Kas yra priekabiavimas“ pagalbinio lapo kopijas – po vienà situacijà kiekvienai grupei. Skirkite
maþdaug 15 min. dirbti su pagalbiniu lapu ir kartu aptarkite atsakymus. Klauskite mokiniø:
Ar jûs þinote, kaip bûtø galima iðvengti priekabiavimo?
IX–X KLASËS
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Kaip jûs pats(i) galëtumëte áveikti priekabiavimà?
Kà reikëtø daryti, kad priekabiavimas nebebûtø áprastas
vyrø ir moterø tarpusavio bendravimo poþymis?
Pastaba. Galite padëti mokiniams apibûdinti terminà „priekabiavimas“ pratimo pradþioje. Bûkite pasirengæ padëti grupëms atsakyti á pagalbiniame lape pateiktus klausimus. Jei bus laiko, paskatinkite suvaidinti
keletà situacijø.
Pratimo „Kas yra priekabiavimas“ pagalbinis lapas
Pagalvokite ir apibûdinkite, kaip jûs elgtumëtës ðiose
situacijose.
Situacijos
1. 15 metø Asta buvo pakviesta á „aklà“ pasimatymà
su savo drauge Jurga, Jurgos draugu Tomu ir jo draugu
Mantu. Jie smagiai praleido laikà kine, paskui diskotekoje, bet gráþtant namo autobuse Mantas pradeda liesti
Astà ir bando jà pabuèiuoti. Ji nenori atsakyti tuo paèiu, bet jis atkakliai to siekia.
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Kaip Asta turëtø elgtis?
Kà ji turëtø pasakyti?
Ar Astai tai priimtina?
Kà jûs darytumëte tokiu atveju?
2. Laurai ágriso, kad vaikinai mokykloje erzina jà
dël krûtinës dydþio. Ji pasiskundþia savo klasës auklëtojai, kuri pataria nedëvëti tokiø prigludusiø drabuþiø.
Kaip Laura turëtø reaguoti á vaikinø replikas, auklëtojos pastabà?
Kaip ji paskui turëtø elgtis?
Kà tu darytum tokiu atveju?
3. Jonas yra labai drovus ðeðiolikmetis, daug mokosi
ir nesidomi sportu bei merginomis. Jo klasës draugai já
erzina ir pravardþiuoja, vadina tokiais þodþiais, kurie
apibûdina jo išvaizdà kaip moteriškà.
Kaip pasiûlytumëte Jonui elgtis?
4. Rasa dirba aukle savo tëvø draugø ðeimoje. Marius, vaiko tëvas, visada jà parveþa namo. Jis uþdeda
rankà ant jos keliø ir daro „siûlanèias“ uþuominas.
Kaip pasielgtumëte Rasos vietoje?
Jûsø nuomone, kaip ji turëtø elgtis?
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5. Rûta yra keturiolikmetë, bet atrodo gerokai vyresnë. Ji didþiuojasi savo figûra ir rengiasi drabuþiais, kurie jai tinka. Vienà vakarà jaunimo klube, kurá ji mëgsta, vienas vyresnis vaikinas „uþspaudþia jà á kampà“
nuoðalioje vietoje ir bando pabuèiuoti. Ji prieðinasi ir
sako, kad nenori su juo turëti jokiø reikalø. Vaikinas
sako, kad ji „turi norëti – dël to, kad taip apsirengusi“.
Dabar kiekvienà kartà, kai ji ateina á jaunimo klubà, jis
kitø akivaizdoje pavadina jà „mazgote“.
Kà tu darytum Rûtos vietoje?
Ar merginos drabuþiø stilius kà nors rodo apie jos norà
lytiðkai santykiauti, ar tai tiesa?
6. Giedrë daþnai eina á gretimà parduotuvæ pagelbëdama savo invalidei motinai. Kiekvienas apsilankymas jà liûdina, nes parduotuvës savininkas daro jai
reikðmingø uþuominø ir spaudþia jos rankà, kai ji moka uþ prekes. Mama sako, kad ji turi pirkti maistà toje
parduotuvëje, nes parduotuvës ðeimininkas daro jø ðeimai nuolaidø.
Kaip Giedrë turëtø elgtis?
Kaip tu elgtumeisi jos vietoje?
IX–X KLASËS
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4 pratimas. „Išnaudojimas“
Ugdomi gebëjimai:
• suprasti ir atpaþinti seksualinio išnaudojimo
apraiškas,
• iðreikðti ir pagrásti savo nuomonæ,
• tvirtai ir átikinamai pasakyti savo nuomonæ.
Priemonës: pratimo „Iðnaudojimas“ pagalbinis lapas: kortelës, sukarpytos po vienà teiginá, mokiniø uþraðø knygutës.
Trukmë: 35–45 min.
Pratimas padeda geriau suprasti, kas yra seksualinis
išnaudojimas.
Eiga
Paskirstykite mokinius po lygiai á dvi grupes. Papraðykite vienos grupës susësti ratu ant këdþiø veidu á
iðoræ. Kita grupë turi sudaryti iðoriná ratà, t. y. susësti
ant këdþiø veidu á rato vidø. Ðitaip sudaromos poros
veidu á veidà. Iðdalykite po vienà pagalbinio lapo kortelæ visiems vidinio rato mokiniams. Skirkite 1 min.,
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kad kortelæ turintys mokiniai perskaitytø savo porai,
o porininkas sureaguotø, atsakytø.
Tada papraðykite mokiniø palikti korteles ant iðorinio rato këdþiø. Iðorinio rato mokiniai turi pasislinkti
per vienà vietà pagal laikrodþio rodyklæ, o vidinio rato
mokiniai turi persësti per vienà vietà prieð laikrodþio
rodyklæ. Dabar visi turi po naujà porininkà ir po naujà
kortelæ. Ðá veiksmà kartokite tol, kol visi mokiniai turës
galimybæ atsakyti á visus teiginius.
Papraðykite visos grupës pakomentuoti:
teiginius, kurie išprovokavo „karšèiausius“ atsakymus,
teiginius, kuriems mokiniai labiausiai nepritarë,
teiginius, kuriems pritarë,
iš ko galime spræsti, kad teiginiai atspindi išnaudojimà?
Kartu su visa grupe nuspræskite, apie kurá teiginá
toliau diskutuosite. Paskirstykite mokinius á maþas
grupes ir papraðykite pusës grupës pasirengti palaikyti pasirinktà teiginá, o kitos pusës – prieðtarauti.
Skirkite iki 5 min.
Tada susirinkite visi kartu padiskutuoti. Papraðykite, kad kiekviena grupë iðsirinktø po vienà kalbëtojà,
palaikantá teiginá, ir po vienà – atstovaujantá prieðingai nuomonei.
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Apibendrindami papraðykite mokiniø asmeniðkai
uþsiraðyti, kas pasikeitë po ðio pratimo, ir po vienà bûdà, kaip pakeisti nuomonæ.
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Pastaba. Bûkite pasirengæ palaikyti mokinius jiems
rengiantis argumentuoti, padëkite maþoms grupëms
diskutuoti, jeigu jûs to norite arba trûksta laiko.

Pratimo „Išnaudojimas“ pagalbinis lapas

18

Santuokoje nëra tokio dalyko
kaip išprievartavimas.

Moterys, kurios yra prievartaujamos, ið tiesø to
norëjo, o ið vyrø negalima tikëtis, kad jie sustos.

Nëra jokio pasiteisinimo iðprievartavus, tai yra
smurto forma ir prievartautojai turi bûti ákalinti iki
gyvos galvos.

Daug moterø tampa prostitutëmis, nes jos neturi
kito bûdo uþsidirbti pinigø.

Prostitucija turëtø bûti visiðkai legali – galø gale tai
seniausia profesija.

Pornografija yra tiesiog truputis malonumo, be to,
tai gera lytinio bendravimo mokymosi forma.

Dienraðèiuose turëtø bûti uþdraustos nuogø moterø nuotraukos.

Pornografija – tai pasipelnymo moterø sàskaita
bûdas.
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BENDRADARBIAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø prisiminti
visas grupes, kuriø veikloje jie dalyvauja ar kurioms
priklauso bei su kuriomis bendradarbiauja, ir vaidmenis, kuriuos jie jose vaidina.

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Bendradarbiauti grupëje.
2. Produktyviai dirbti grupëje.
3. Suvokti darbo grupëje taisykles, jø laikytis.
4. Deramai elgtis su „sunkiais“ grupës nariais.
5. Analizuoti grupës darbà ir jam átakos turinèius
veiksnius.
Pratimai
1. Kodël grupës?
2. Kas yra juokdarys?
3. „Sunkûs“ grupës nariai.
4. Supaþindink su grupës vadovu.
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1 pratimas. „Kodël grupës?“
Ugdomi gebëjimai:
• dirbti individualiai,
• bendradarbiauti grupëje,
• stebëti ir vertinti þmoniø elgesá grupëje.
Trukmë: 35–45 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Kodël grupës?“ pagalbinio lapo a ir b kopijà kiekvienam mokiniui, po
vienà popierinæ nosinæ ar servetëlæ kiekvienam mokiniui ir kiekvienai maþai grupei (þr. eigà).
Pratimas skirtas individualaus ir grupinio darbo pranaðumams bei trûkumams ávertinti.
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Eiga
Išdalykite kiekvienam mokiniui po vienà pagalbinio lapo a kopijà ir po popierinæ servetëlæ. Mokiniai
tylëdami, su niekuo nesitardami turi atlikti nurodytà
darbà. Skirkite 5 minutes ir trumpai aptarkite atliktos
uþduoties sudëtingumà.
Tada paskirstykite mokinius á ne didesnes nei 6 asmenø grupes ir iðdalykite kiekvienam mokiniui po
vienà pagalbinio lapo b kopijà ir po vienà servetëlæ
kiekvienai grupei. Papraðykite grupës iðsirinkti stebëtojà, kuris uþsiraðys pastabas apie grupës elgesá,
naudodamasis toliau esanèiomis nuorodomis. Ðiai uþduoèiai irgi skirkite apie 5 min.
Paskui visai grupei pateikite šiuos klausimus:
Kuri uþduotis (a ar b) buvo sunkesnë ir kodël?
Kurioje situacijoje – grupës ar individualioje – kilo daugiau idëjø, buvo lengviau ir linksmiau dirbti?
Papraðykite stebëtojø aptarti:
Ar grupës nariai klausësi vienas kito?
Ar grupës nariai gerbë vienas kito poþiûrá?
Ar visi grupës nariai buvo ásitraukæ á veiklà? Ar kas
nors buvo nuošalyje?
20
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Suraðykite lentoje á du stulpelius – „Darbo grupëje
pranaðumai“ ir „Darbo grupëje trûkumai“ – stebëtojø
nuomones ir papraðykite mokiniø iðsakyti savo mintis.
Pavyzdþiai, kurie gali padëti. Grupës darbas gali
bûti kûrybingas, palaikantis, malonus, konstruktyvus
ir paremtas visø grupës nariø idëjomis ir patirtimi. Grupës situacija taip pat gali reikðti, kad kai kurie þmonës
yra izoliuoti, sumiðæ, negerbiami ar neiðklausomi, nuobodþiaujantys ar suþlugdyti.
Apibendrindami papraðykite visø mokiniø pasakyti
po vienà dalykà, dël ko jiems patinka dalyvauti konkreèios grupës veikloje.
Pastaba. Bûkite pasirengæ nurodyti daugiau darbo grupëje pranaðumø ir trûkumø, bet neskubëkite
padëti mokiniams – svarbu, kad jie dirbtø patys, taèiau jûs galite paklausti, kaip jie jauèiasi, kai mokytojas
nepadeda.
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Pratimo „Kodël grupës?“ a pagalbinis lapas

Pasiûlymas
1. Iðlankstyk servetëlæ ir sulenk á trikampá.
2. Lenk A ir B taškus prie centrinio C taško.

3. Apversk servetëlæ ir lenk D taškà prie E taško.
4. Pakelk servetëlæ uþ F taško ir išskleisk.

Pratimo „Kodël grupës?“ b pagalbinis lapas

Vëduoklë
1. Sulenk servetëlæ pusiau.
2. Pradëdamas nuo apaèios suklostuok
du treèdalius servetëlës.
3. Sulenk pusiau, palikdamas klostes iðorëje.
IX–X KLASËS

4. Lenk virðutiná kairájá kampà ástriþai þemyn prie
uþlenkto klosèiø pagrindo ir pakiðk po kraðtu.
5. Padëk ant stalo ir paleisk klostes, kad pasidarytø
vëduoklë.
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2 pratimas. „Kas yra juokdarys?“
Ugdomi gebëjimai:
• produktyviai dirbti grupëje,
• stebëti ir atpaþinti grupës nariø vaidmenis.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: mokiniø uþraðø knygelës, raðikliai.
Pratimas skirtas aptarti, kokius vaidmenis grupës nariai atlieka dirbdami kartu.
Eiga
Papraðykite mokiniø pasiskirstyti á ne didesnes nei
6 asmenø grupes ir iðsirinkti grupës pavadinimà.
Papraðykite, kad kiekviena grupë iðsirinktø po vienà nará stebëtojà, kuris atliekant pratimà pasiþymëtø
ðiuos dalykus:
Kas yra lyderis?
Kas paklausia daugiausiai klausimø?
Kas daþniausiai pritaria kitiems?
22
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Kas prajuokina kitus grupës narius?
Kas pateikia daugiausiai pasiûlymø?
Kas dominuoja?
Skirkite grupei ne daugiau kaip 8 minutes, per kurias grupës nariai turëtø apsispræsti dël 5 svarbiausiø
dalykø (pavyzdþiui, klasës valandëlës temø, papildomojo ugdymo bûreliø ásteigimo mokykloje ar pan.). Jie
privalo susitarti. Kai baigsis laikas, tegul stebëtojai aptaria tai, kà pastebëjo. Papraðykite, kad grupës nariai
reaguotø á pastebëjimus.
Paskui papraðykite mokiniø tose paèiose grupëse
nuspræsti, kas ir kokiø vaidmenø imsis kitame susirinkime, kuriame bus diskutuojama, kokiø reikia imtis
priemoniø dël rûkymo mokyklos patalpose:
pirmininkaujantis (organizuoja grupës darbà, iðklauso
ir apibendrina);
informacijos teikëjas (pasiûlo praktiðkø ir dëmesio vertø
sprendimø);
klausinëtojas (pateikia klausimø apie nekonstruktyvius
pasiûlymus);
juokdarys (prajuokina kitus ir bando pralinksminti, ypaè
analizuojant rimtà situacijà);
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palaikytojas (su viskuo sutinka ir iš visko juokiasi);
stebëtojas (stebi verbaliná ir neverbaliná elgesá, kokià átakà
ávairiø vaidmenø atlikëjø elgesys turi grupës darbui).
Skirkite apie 8 minutes. Kartu su visa grupe aptarkite
tokius klausimus:
Kaip jauèiasi mokiniai, atlikdami jiems skirtus vaidmenis?
Ar mokiniams buvo lengva, ar sunku, patogu ar nepatogu, ar jø vaidmuo buvo konstruktyvus, ar destruktyvus ir
kaip atitiko tà vaidmená, kurá jie, dirbdami grupëje, bûtø
atlikæ natûraliai?
Paaiðkinkite, kad grupëje tas pats asmuo gali atlikti
keletà skirtingø vaidmenø.
Apibendrindami papraðykite mokiniø individualiai pamàstyti (gal ir uþsiraðyti), kokius vaidmenis jie
vaidina grupëse ir ar atliekant tuos vaidmenis jø elgesys konstruktyvus, ar destruktyvus.
Pastaba. Bûkite pasirengæ paskatinti vaidmenø þaidimus, ypaè padëti mokiniams, atliekantiems individualius vaidmenis grupëje. Jei mokykloje yra kokiø
nors spræstinø ar ginèytinø problemø, parinkite grupëms kitokias vaidmenø þaidimo uþduotis.
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3 pratimas. „Sunkûs grupës nariai“
Ugdomi gebëjimai:
• atpaþinti ir suvokti „sunkø“ grupës nariø elgesá,
• deramai elgtis su „sunkiais“ grupës nariais,
• produktyviai dirbti ávairiose grupëse.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai ar pan., þymekliai, uþraðø knygelës, raðikliai.
Pratimas skirtas iðmokti atpaþinti ir ávertinti elgesá, trukdantá grupei sëkmingai dirbti.
Eiga
Papraðykite visø mokiniø sugalvoti kuo daugiau
sunkaus elgesio grupëje pavyzdþiø ir suraðykite juos
lentoje, pavyzdþiui: blaðkytis, neklausyti, pertraukinëti, neásitraukti, nuobodþiauti, visà laikà kalbëti, bûti per
daug protingam, bûti ironiðkam ir paðiepti kitus.
Suskirstykite mokinius á maþas grupes. Papraðykite
nagrinëti paeiliui kiekvienà elgesio pavyzdá ir su23
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galvoti tokio elgesio áveikimo bûdø (kaip elgtis su
„sunkiu“ grupës nariu). Tai uþraðykite. Grupei gali
pagelbëti tokie pavyzdþiai:
Meskite iððûká sunkiam elgesiui – klauskite, kodël tai
vyksta.
Neleiskite dirbant grupëje daryti paðaliniø darbø.
Sugràþinkite asmená á grupæ – padarykite, kad jis pasijustø laukiamas (reikalingas).
Neleiskite visà laikà dirbti tik su savo draugu.
Ribokite pasisakanèiojo laikà, kad kiekvienas turëtø
galimybæ iðsakyti savo mintis.
Atlikite uþduotis individualiai, paskui – poromis, o vëliau – kartu su visa grupe.
Turëkite grupës taisykles.
Paskatinkite kiekvienà prisiimti atsakomybæ grupës
labui.
Bûkite draugiðki ir gerbkite kitø poþiûrá.
Trumpai aptarkite.
Iðdalykite þymeklius ir didelius popieriaus lapus
po vienà kiekvienai grupei taisyklëms uþsiraðyti. Papraðykite sudaryti grupës taisykliø, kuriø turëtø bûti
bent deðimt, sàraðà.
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Parodykite taisykles visiems ir padiskutuokite. Pasiûlykite priimti jas visiems kartu. Prieð sujungiant taisykles ásitikinkite, kad kiekviena grupë joms pritaria
(patenkinta kitø grupiø pasiûlytomis taisyklëmis).
Apibendrindami papraðykite mokiniø pateikti pavyzdþiø, kaip jiems yra tekæ spræsti sunkaus elgesio
dirbant grupëje atvejus.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti bet kuriuo pratimo metu, paskatinkite rinktis pozityvius sunkaus elgesio áveikimo bûdus ir stenkitës susitelkti á elgesá, o ne
á konkretø mokiná, kuris netinkamai elgiasi.

4 pratimas. „Supaþindink
su grupës vadovu“
Ugdomi gebëjimai:
• suprasti ávairius vadovavimo bûdus ir praktiðkai
pademonstruoti juos bendraamþiams,
• stebëti verbaliná ir neverbaliná þmoniø elgesá.
Trukmë: 45 min.
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GYVENIMO ÁGÛDÞIØ UGDYMAS

Priemonës: pratimo „Supaþindink su grupës vadovu“ pagalbinio lapo „Vadovavimo bûdai“ viena kopija, sukarpyta á tris dalis.
Pratimas skirtas ávairiems vadovavimo bûdams aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius á tris lygias grupes.
Papraðykite po vienà kiekvienos grupës nará bûti
savanoriu grupës vadovu þaidþiant vaidmenø þaidimà. Pakvieskite visus tris savanorius á vienà vietà ir
paduokite jiems po vienà vadovavimo bûdo aprašymà
iš pagalbinio lapo. Paaiškinkite, jei to reikia.
Papraðykite po vienà þmogø ið kiekvienos grupës
bûti stebëtoju, kuris uþsiraðytø pastebëjimus apie verbaliná ir neverbaliná grupës nariø ir vadovo elgesá.
Kiekviena grupë turi apie 8–10 min. vaidinti kitoms
dviem grupëms.
Pasibaigus vaidmenø þaidimams aptarkite, pirmiausia iðklausydami stebëtojo komentarus. Klauskite grupës nariø:
Kaip jûs reagavote á toká vadovavimo bûdà?
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Kaip vadovavimo bûdas padëjo ar trukdë þaisti?
Ar tu elgeisi taip, kaip elgtumeisi natûraliai?
Kaip vadovavimo bûdas veikia grupës elgesá?
Kuris bûdas yra naudingiausias, produktyviausias, veiksmingiausias?
Kaip svarbu ávairiose situacijose turëti grupës vadovà?
Paklauskite grupës vadovo, ar jam buvo priimtina
tokiu bûdu vadovauti. Kà pastebëjote, kaip grupë reagavo?
Pasibaigus visiems trims vaidmenø þaidimams, kartu su visais mokiniais sudarykite gero grupës vadovo
savybiø sàraðà.
Apibendrindami papraðykite visø mokiniø iðsakyti
po vienà mintá apie tai, kà jie suþinojo apie vadovavimo bûdo svarbà.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti savanoriams perprasti vadovavimo bûdà ir palaikykite þaidimà. Naudokite kitokias vaidmenø þaidimo uþduotis grupëms,
jei mokykloje yra kokiø nors spræstinø ar ginèytinø
problemø.
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Pratimo „Supaþindink su grupës vadovu“
pagalbinis lapas „Vadovavimo bûdai“
Autoritarinis
Tu esi labai ásijautæs á vadovo vaidmená ir despotiðkai valdai. Tu þinai, ko nori ið ðio susirinkimo, ir esi
tikras, kad visi tau pritars. Tu apibendrini ir interpretuoji, kà þmonës sako, neleidi pertraukti ir nesirûpini,
jei tik keli þmonës ðneka. Tu priekaiðtauji grupës nariams, kurie nesutinka su tavimi, kitaip mano.
Tavo susirinkimo darbotvarkës punktas „Kur organizuoti kità mokyklos išvykà?“
Liberalus
Tu negali ið tikrøjø rûpintis susirinkimo rezultatu.
Tu nori, kad visi pasakytø savo nuomonæ, bet nevadovauji, nenukreipi grupës kokia nors linkme. Tu leidi
daug diskutuoti nesistengdamas padëti grupei priimti
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sprendimà. Esi labai malonus visiems ir daþnai ðneki
su grupës nariais apie visiðkai su darbotvarke nesusijusius dalykus. Tu nori, kad visi jaustøsi laimingi ir
atsipalaidavæ.
Tavo susirinkimo darbotvarkës punktas „Ar turëtume dëvëti mokyklos uniformà?“
Demokratiškas
Tu nori vadovauti grupei tvarkingai ir ryþtingai. Skatini prisidëti visus ir vertini jø pastangas. Tu nemëgsti
bûti pertraukiamas ir nori, kad kiekvienas kà nors
pasakytø. Be to, nori, kad bûtø priimti sprendimai,
ir stengiesi bûti pakankamai grieþtas ðiuo klausimu.
Tu nori, kad visa grupë pritartø visiems punktams, ir
daþnai apibendrini susirinkimo metu.
Tavo susirinkimo dienotvarkës punktas „Pasiruoðimas
aukðtà postà turinèio þmogaus (tarkime, prezidento)
apsilankymui mokykloje“.

IX–X KLASËS
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GYVENIMO SUNKUMØ
ÁVEIKIMAS

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Teigiamai apibûdinti kità þmogø.
2. Teigiamai apibûdinti save.
3. Ávertinti savo teigiamàsias savybes ir trûkumus.
4. Iškelti artimus ir tolimus tikslus.
5. Sudaryti tikslo siekimo veiksmø planà.
6. Áveikti nesëkmes ir nusivylimà.

IX–X KLASËS

SAVIMONË

Pratimai
1. Kuo aš þaviuosi?
2. Savæs apibûdinimas.
3. Tikslo këlimas.
4. Kas, jeigu...

Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø pasirinkti
þymø þmogø, gyvà ar mirusá, kuriuo jie þavisi, ir kuo
daugiau apie já suþinoti. Já reikës apibûdinti atliekant
pirmà ðio skyriaus pratimà.
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1 pratimas. „Kuo aš þaviuosi?“
Ugdomi gebëjimai:
• teigiamai apibûdinti kità þmogø, jo laimëjimus.
Trukmë: 35–45 min.
N. B. Gali prireikti 2 ar 3 pamokø, kad visi mokiniai
turëtø galimybæ pasisakyti.
Priemonës: pasirengimas pagal ávadinæ uþduotá.
Pratimas skirtas þymaus þmogaus laimëjimams ir pagrindinëms bûdo savybëms aptarti.
Eiga
Maþose grupëse ið pradþiø skiriant ne daugiau nei
dvi minutes kiekvienas mokinys turi apibûdinti asmená, kuriuo jis þavisi: papasakoti jo gyvenimo istorijà,
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aptarti pagrindines jo savybes bei laimëjimus. Aptariamo þmogaus vardas nepasakomas. Kiti grupës nariai
stengiasi atspëti to þmogaus vardà ir klausia, kodël kalbantysis þavisi tuo þmogumi. Aptarkite grupës nariø
poþiûrius, jei reikia.
Kai visi grupës nariai bus baigæ uþduotá, pasiûlykite mokiniams tai pakartoti prieð visà klasæ.
Tada papraðykite mokiniø pasvarstyti poromis: kas
vertë jaustis nepatogiai ar patogiai? Kaip jie jautësi
kalbëdami apie þymaus þmogaus laimëjimus? Kokià
paramà gavo ið savo grupës? Kaip mokiniai jaustøsi
pasakodami bendraamþiams apie savo paèiø savybes
ir laimëjimus? Kaip jaustøsi pozityviai kalbëdami apie
save?
Pastaba. Jei klasë nedidelë, tai galëtø bûti visø kartu atliekamas pratimas.
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2 pratimas. „Savæs apibûdinimas“
Ugdomi gebëjimai:
• teigiamai apibûdinti save,
• klausinëti, atsakinëti ir ðitaip palaikyti pokalbá.
N. B. Šiai uþduoèiai gali prireikti daugiau nei vienos pamokos.
Priemonës: mokiniø uþraðø knygelës, raðikliai.
Pratimu siekiama išmokti teigiamai prisistatyti.
Eiga
Papraðykite mokiniø raðtu apibûdinti save:
Trys mano savybës, kurios man patinka...
Mano teigiamosios savybës yra...
Mano ypatingi gebëjimai yra...
Man atrodo, kad darbas, kurá að gerai dirbèiau, galëtø
bûti..., nes...

IX–X KLASËS
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Papraðykite mokiniø apraðyti darbà, kuris jiems
labiausiai patinka, pavyzdþiui, pagal tokià schemà:
darbo pavadinimas ir apibûdinimas, tikslai, pareigos
ir atsakomybë, darbo sàlygos.
Suskirstykite mokinius poromis. Papraðykite pasikeisti darbø apraðymais ir suraðyti klausimus, kuriuos
jie pateiktø kandidatui, norinèiam gauti ðá darbà. Toks
pokalbis dël darbo turëtø trukti maþdaug 5 minutes.
Tada mokiniai pasikeièia vaidmenimis taip, kad ir klausinëtojas turëtø galimybæ bûti kandidatu á darbà. Tai
gali bûti kartojama du ar tris kartus keièiant partnerius.
Aptarkite pratimà praðydami mokiniø atsakyti:
Kuri uþduoties dalis buvo sunkiausia?
Kaip uþduotis padëjo pasirengti tikram pokalbiui dël
darbo?
Kà norëtumëte pakeisti tame darbo apibûdinime, kurá
prieð tai pateikëte? Kà pasakytumëte apie save tikroje situacijoje?
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams apraðyti darbus ir parengti pokalbio klausimus.
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3 pratimas. „Tikslo këlimas“
Ugdomi gebëjimai:
• sukurti tikslo siekimo veiksmø planà,
• iškelti artimus ir tolimus tikslus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: mokiniø uþraðø knygelës, raðikliai.
Pratimu siekiama iðsikelti artimus ir tolimus tikslus
bei sudaryti veiksmø planà.
Eiga
Papraðykite mokiniø individualiai nupaiðyti gyvenimo linijà, kurioje bûtø paþymëti svarbiausi jø gyvenimo ávykiai ir tie, kuriuos jie norëtø patirti per
ateinanèius 30 metø. Papraðykite ávardyti keletà artimø
tikslø.
Tegul aptaria ið pradþiø poromis, paskui – su visa
grupe, kokie yra artimi jø tikslai. Paaiðkinkite, kad artimas tikslas turi bûti asmeniðkai svarbus, atitinkantis mo30
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kinio galimybes ir priklausyti nuo paties mokinio veiksmø, o ne nuo kitø asmenø.
Papraðykite mokiniø individualiai sukurti artimo
tikslo siekimo veiksmø planà, kuriame bûtø:
apibûdintas tikslas,
suplanuoti veiksmai, reikalingi tikslui pasiekti,
iðvardytos kliûtys ir galimi jø áveikimo bûdai,
sudarytas tikslo pasiekimo grafikas savaitëmis ir (arba)
mënesiais.
Aptarkite su visais mokiniais. Tada papraðykite pasiskirstyti poromis, kad padëtø vienas kitam parengti
tolimo tikslo siekimo veiksmø planà pagal tà paèià
struktûrà.
Apibendrindami klauskite mokiniø:
Kodël veiksmø planas atrodo sudëtingas ar sunkiai áveikiamas?
Kaip jis padëjo jums apsispræsti, kà norëtumëte daryti
ateityje?
Koká trumpalaiká veiksmø planà galëtumëte ávykdyti per
5–10 metø?

IX–X KLASËS
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Pastaba. Bûkite pasirengæ pasiûlyti artimo tikslo
pavyzdþiø: gauti ne visos darbo dienos darbà; susitaupyti pinigø dviraèiui ar vairavimo pamokoms; iðlaikyti egzaminus; susirasti naujà draugà; geriau sutarti su
kuo nors namuose ar mokykloje; geriau naudoti laikà.

SAVIMONË

4 pratimas. „Kas, jeigu...“
Ugdomi gebëjimai:
• áveikti nesëkmes, nusivylimus nekenkiant
savo sveikatai ir kitiems þmonëms,
• produktyviai dirbti grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas nesëkmëms ir jø áveikimo bûdams
aptarti.
Eiga
Suskirstykite mokinius á grupes po keturis. Papraðykite kiekvieno mokinio pasakyti po vienà savo artimà ar tolimà tikslà.
Tada iðdalykite po didelá popieriaus lapà ir þymeklius visoms grupëms. Papraðykite padalyti lapà
á keturias dalis. Kiekvienas mokinys turi uþsiraðyti
savo vardà vienoje ið keturiø daliø ir savo tolimà tikslà.

IX–X KLASËS
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Dabar papraðykite dirbti grupëje ir savo popieriaus
dalyje uþraðyti „Kas, jeigu...“ bei kiekvieno kito asmens
tikslui suraðyti kliûtis, nesëkmes, kurios galimos siekiant ðio tikslo. Kitas þingsnis yra padëti rasti bûdø
áveikti tuos „Kas, jeigu...“ ir uþraðyti ðiuos pasiûlymus.
Atkreipkite dëmesá, kad kliûtys gali paskatinti pakeisti
tikslà ir kad galima pasimokyti ið savo nepasiekiamø tikslø.
Parodykite lapus visai grupei ir kartu padiskutuokite. Papraðykite mokiniø pareikðti savo nuomonæ apie
ðá pratimà: kuo jis buvo naudingas? Kaip ðiuo pratimu
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ágyta patirtis gali padëti áveikti galimà nesëkmæ? Ar
draugø parama buvo naudinga (nenaudinga) ir kodël?
Kaip jie áveikë nusivylimà?
Apibendrindami papraðykite mokiniø individualiai pamàstyti ir uþsiraðyti situacijà, kada jie tikëjosi kà
nors pasiekti ir nusivylë, bei nurodyti, kaip tai áveikë.
Pastaba. Bûkite pasirengæ pasiûlyti „Kas, jeigu...“
pavyzdþiø ir bûdø nesëkmëms áveikti: „Að galiu neiðlaikyti egzamino“; „Að galiu nesusirasti draugø“;
„Að galiu susigadinti sveikatà“; „Kas, jeigu tëvai man
neleis...“

IX–X KLASËS
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SAVÆS PAÞINIMAS

Pratimai
1. Ðeima – ávairovës pripaþinimas ir keitimasis
nuomonëmis.
2. Kà veikti laisvalaikiu?
3. Ko norime ið draugø?

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Suvokti šeimà kaip bendruomenæ, kurioje
gyvename.
2. Bendrauti.
3. Dirbti grupëje.
4. Analizuoti ðeimos struktûros, vertybiø,
gyvenimo bûdo ir interesø ypatumus.
5. Aktyviai klausyti.
6. Ásijausti á kito þmogaus nuotaikà.
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Ávadinë uþduotis. Jeigu grupei anksèiau neteko aptarti ðeimos temos, prieð pradedant nagrinëti ðeimos
problemas siûlome aptarti klausimà „Kas yra ðeima?“
Mokiniai, nurodydami gyvenimo ðeimoje poþymius,
gali atskleisti daugeliui bûdingus, taip pat ir skirtingus
poþiûrius á ðeimà.

IX–X KLASËS
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1 pratimas. „Ðeima – ávairovës pripaþinimas ir keitimasis nuomonëmis“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti šeimà kaip bendruomenæ, kurioje gyvename,
• analizuoti ðeimos struktûros, vertybiø, gyvenimo
bûdo ir interesø ypatumus,
• aktyviai klausyti,
• pasakoti.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai, mokiniø uþraðø knygutës, raðikliai.
Pratimas skirtas gyvenimo šeimoje pranašumams ir
sunkumams ávardyti ir aptarti.
Eiga
Pasakykite, kad ðeima, kurioje mokinys gyvena, yra
labai reikðminga per visà jo gyvenimà: nuo vaikystës,
jaunystës iki brandaus amþiaus ir senatvës. Padëkite
visai klasei „minèiø lietaus“ bûdu iðsiaiðkinti, kà reiðIX–X KLASËS
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kia kilmë: ðeimos struktûra, ðeima kaip bendruomenë,
kurioje gyvenama, ðeimos vertybës, ðeimos gyvenimo
bûdas, ðeimos interesai.
Paskui papraðykite, kad mokiniai, remdamiesi iðvardytais ðeimos poþymiais, savo sàsiuviniuose paraðytø iki 10 þodþiø ar sakiniø, ið kuriø kitas þmogus
galëtø susidaryti vaizdà apie jø ðeimà. Mokiniai savo
nuoþiûra turëtø pasirinkti, kà nori papasakoti kitiems.
Reikëtø pasakyti, kad retai ðeimos yra tokios idealios
kaip, pavyzdþiui, rodomos televizijos reklamose, todël
mokiniai patys turëtø nuspræsti, apie kokius ðeimos
dalykus neturëtø kalbëti su draugais. Mokiniai turëtø
bûti realistai, o ne idealistai.
Papraðykite, kad kiekvienas mokinys savo sàraðe paþymëtø vienà ar du dalykus, kuriuos labiausiai vertina,
ir vienà ar du dalykus, kuriuos labiausiai norëtø iðbraukti iš savo gyvenimo, kai kurs savo šeimà.
Pasiskirstæ savo nuoþiûra poromis visi mokiniai po
2–3 min. pasakoja savo draugui ar draugei apie keletà
savo ðeimos gyvenimo ypatumø. Paskatinkite, kad
mokiniai remtøsi klausymo, pasitikslinimo, priëmimo
ágûdþiais.
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Baigiant pratimà mokiniai sustoja ratu ir kiekvienas pasisako: „Labiausiai savo ðeimoje að vertinu…“,
„Kas mano ðeimoje bus kitaip, kai bûsiu vyresnis (kai
suaugsiu), …“. Pritardami mokiniø teiginiams pripaþinkite skirtumus.
Pastaba. Kad mokiniams bûtø lengviau pradëti individualias uþduotis, galite pateikti keletà asmeniniø
pavyzdþiø apie savo ðeimà.

2 pratimas. „Kà veikti laisvalaikiu?“
Ugdomi gebëjimai:
• aktyviai klausyti,
• ásijausti á kito þmogaus nuotaikà (empatija),
• pripaþinti ir gerbti skirtingus þmoniø pomëgius,
• árodinëti.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, rašikliai.
Pratimas skirtas þmoniø elgesiui ávairiose situacijose
aptarti.
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Eiga
Paaiðkinkite mokiniams, kad atlikdami ðá pratimà
jie ásitikins, kaip skirtingai þmonës elgiasi ávairiose situacijose.
Papraðykite, kad jie „minèiø lietaus“ bûdu pasakytø 6–8 dalykus, kà þmoniø grupës gali veikti laisvalaikiu, ir juos uþrašykite lentoje.
Paskirkite po keletà mokiniø kiekvienam laisvalaikio
uþsiëmimui, neatsiþvelgdami, ar mokiná tai domina,
ar ne, ir pateikite grupëms uþduotá – parengti vaidinimà,
kuriame bûtø pavaizduotas bûdingas ðitaip laisvalaiká
leidþianèiø þmoniø elgesys. Skirkite 5–10 min. pasirengimui ir 10–15 min. vaidinimams.
Papraðykite mokiniø, kad jie iðvardytø ávairius
elgesio pavyzdþius, kuriuos matë vaidinimuose (palaikymo komandos triukðmavimas, sukauptas kompiuterinio þaidimo þaidëjø dëmesys, slampinëjimas po miestà
ir pan.). Kaip bendravo kiekvienos grupës nariai? Kà
þmonës gauna ið veiklos laisvalaikiu (prisijuokia, elgiasi
kitaip nei mokykloje, bûna su draugais, nëra suaugusiøjø, tampa nepriklausomi, nenuobodþiauja)?
Po ðios diskusijos suskirstykite mokinius poromis.
Jei patalpa didelë, sustojama á dvi eiles veidu vienas
á kità. Visi vienos eilës mokiniai atstovaus vienam kuIX–X KLASËS
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riam laisvalaikio uþsiëmimui. Per minutæ vienas poros
narys turi iðaiðkinti kitam, kuo patrauklus jø laisvalaikio
uþsiëmimas. Atkreipkite dëmesá, kad sunkiau suprasti
veiklos, apie kurià pasakojate, patrauklumà, jei þmogus
tuo asmeniškai nesidomi.
Pastaba. Bûkite pasirengæ keletà laisvalaikio veiklos pavyzdþiø „minèiø lietui“ (sportuoti ir þaisti, dalyvauti vakarëlyje, groti orkestre ar grupëje, þiûrëti
rungtynes, þaisti kompiuteriu, þiûrëti filmà, dalyvauti
ekskursijoje ir pan.).

3 pratimas. „Ko norime ið draugø“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti lyèiø panaðumus ir skirtumus,
• prisistatyti.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, mokiniø
uþraðø knygutës, raðikliai.
Ðiuo pratimu siekiama iðsiaiðkinti, ko þmonës tikisi ið
partnerio ir kà jam patys pasiûlo.
IX–X KLASËS
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Eiga
Papraðykite mokiniø pasiskirstyti atsitiktinai po
4–6 á miðrias grupes. Iðdalykite popieriaus lapus ir
papraðykite, kad grupës ávardytø ir uþraðytø visus
dalykus, kuriais vienas asmuo galëtø sudominti, suþavëti kitos lyties asmená, kad jie taptø pora.
Papraðykite grupiø iðdëstyti tai á eilæ pagal svarbumà ir iðvardyti visiems po tris svarbiausius dalykus.
Kiekviena grupë aptaria vaikinø ir merginø poþiûriø
panaðumus ir skirtumus.
Aptarkite su visais, ar realistiðki jø lûkesèiai.
Pratimo pabaigoje kiekvienas mokinys á savo uþraðø knygutæ uþsiraðo „Kà að galëèiau pasiûlyti galimam
savo partneriui; kuo að galëèiau bûti patrauklus“. Papraðykite, kad jie ávardytø bent tris dalykus.
Pratimo pabaigoje leiskite mokiniams apibendrinti
pagrindines jo metu kilusias mintis.
Pastaba. Galite grupëms pasiûlyti ávairiø pavyzdþiø: asmenybë, elgesys visuomenëje, skonis, iðvaizda,
fiziniai duomenys.
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BENDRAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Praeito skyriaus 1 pratimas „Ðeima – ávairovës pripaþinimas ir keitimasis nuomonëmis“
tinka ávadui prieð atliekant ðio skyriaus 1 ir 2 pratimus.
2 pratimas yra 1 pratimo tæsinys.

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Efektyviai bendrauti.
2. Spræsti konfliktus.
3. Suprasti kitø þmoniø jausmus.
4. Reikšti savo jausmus.
Pratimai
1. Ðeimos konfliktø sprendimas (1).
2. Ðeimos konfliktø sprendimas (2).
3. Jausmø reiðkimo bûdai ir priemonës.
4. Kitø þmoniø jausmai.
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1 pratimas. „Ðeimos konfliktø
sprendimas (1)“
Ugdomi gebëjimai:
• stebëti þmoniø elgesá,
• dirbti grupëje,
• atpaþinti efektyvius ir neefektyvius
bendravimo bûdus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: ðeimos nariø kortelës po vienà kiekvienam mokiniui. 30 mokiniø klasei proporcijos turëtø
bûti tokios: tëvai – 9, sûnus ar duktë – 14, patëvis ar
pamotë – 3, seneliai – 4 kortelës.
IX–X KLASËS
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Pratimas skirtas ðeimos konfliktø sprendimo bûdams
aptarti.
Eiga
Paaiðkinkite, kad pratimo tikslas yra nustatyti ir iðsiaiðkinti, kaip ðeimoje sprendþiami konfliktai. Pabrëþkite, kad atliekant ðá pratimà nebus sprendþiami asmeniniai mokiniø konfliktai. Paaiðkinkite, kur ir kada jie gali kreiptis pagalbos, jeigu norëtø spræsti iðkylanèius asmeninius sunkumus.
Suskirstykite mokinius atsitiktinai á grupes po ðeðis.
Atsitiktinai 5 mokiniams ið kiekvienos grupës duokite
po ðeimos nario kortelæ. Kortelës negavæs mokinys yra
stebëtojas. Papraðykite stebëtojus sustoti atskirai, jie prie
grupës prisijungs A etape.
Papraðykite, kad grupës pagal turimas korteles aptartø ðeimos struktûrà ir kokia tai ðeima. Priminkite, kad
nebûtinai visi ðeimos nariai gyvena kartu. Kiekviena
grupë turi sugalvoti konfliktà, kuris galëtø bûti ðioje
ðeimoje, ir trumpai já apibûdinti.
Tuo metu paaiðkinama stebëtojams, kad jie turës sugráþti prie savo grupës ir, bûdami nuoðaliau, pasiþymëti
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gerus grupës nariø bendravimo ágûdþius – klausymas,
supratimas, susitelkimas sprendþiant problemà – ir blogus bendravimo ágûdþius – pertraukinëjimas, ignoravimas, atstûmimas.
Nepateikdami jokiø nurodymø apie grupës taisykles ir elgesá, papraðykite, kad grupës 5 min. diskutuotø
apie konfliktà.
A etapas. Stebëtojai prisijungia prie grupës. Paeiliui paklauskite kiekvienos grupës, kaip diskusija padëjo iðspræsti konfliktà.
Pratimo pabaigoje paprašykite, kad kiekviena
grupë iðklausytø savo stebëtojà, kuris grupei suteiks
gráþtamosios informacijos apie jos nariø bendravimo
ágûdþius. Paaiðkinkite, kad ðis pratimas bus tæsiamas
kità kartà.
Pastaba. Turëkite pasirengæ tinkamø konfliktiniø
situacijø pavyzdþiø, jei grupës nepasiûlytø savø (ðeimos ðventës planavimas, namø ruoða, pasiruoðimas
priimti atvykstanèius draugus, pamokas praleidinëjantis vaikas).
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2 pratimas. „Ðeimos konfliktø
sprendimas (2)“
Tai 1 pratimo tæsinys.
Ugdomi gebëjimai:
• stebëti ir atpaþinti efektyvius ir neefektyvius bendravimo bûdus,
• efektyviai bendrauti,
• laikytis susitarimø,
• dirbti grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: tokios pat, kaip ir atliekant 1 pratimà.
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ðeimoje, reiðkia konfliktas ir kokiø pokyèiø jis norëtø.
Pasakykite, kad kai vienas asmuo kalba, kiti grupës
nariai atlikdami savo vaidmenis klauso, supranta ir
palaiko kalbantájá.
Pasakykite, kad grupë turi stengtis susitarti dël
tolesniø þingsniø, o stebëtojas registruoja gerus ir
blogus bendravimo pavyzdþius ir apie tai vëliau papasakoja grupei.
Baikite pratimà aptarimu, kas padëjo ir kas trukdë
ðeimos nariams susitarti.
Pastaba. Prieð baigiant grupës darbà galima aptarti,
kas sudaro klausymà.
Ðá pratimà (kartu su 1 pratimu) gali tekti ið esmës
perþiûrëti. Tam pravers mokytojo metodinë medþiaga.

Eiga
Trumpai prisiminkite 1 pratimà. Papraðykite mokinius ir stebëtojus sugráþti á ankstesnes grupes.
Kiekviena grupë turi prisiminti situacijà, paskui
skirkite kiekvienam grupës nariui apie 1 min., kad jis
pasakytø, kà jam, atliekanèiam nurodytà vaidmená
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3 pratimas. „Jausmø reiðkimo bûdai
ir priemonës“
Ugdomi gebëjimai:
• ávardyti emocijas ir jausmus,
• reikšti jausmus,
• bendrauti.
• atpaþinti ir suprasti savo jausmus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai, mokiniø uþraðø knygutës, raðikliai.
Pratimas skirtas jausmø raiðkos bûdams aptarti.
Eiga
Paprašykite, kad mokiniai „minèiø lietaus“ bûdu
iðvardytø iki 10 emocijø ir jausmø, ir uþraðykite juos
lentoje ar dideliame popieriaus lape (pastaba: jeigu ketinate atlikti 4 pratimà, saugokite ðá lapà).
IX–X KLASËS
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Paskui tegu mokiniai pasiskirsto á grupeles po tris.
Pasiûlykite jiems iðsirinkti 5 pavyzdþius ið sudaryto sàraðo arba pasirinkti kitus savo nuoþiûra ir uþraðyti po
tris to jausmo reiðkimo bûdus (prieð tai galite pateikti
pavyzdá). Paskatinkite tai daryti kûrybingai. Skirkite
iki 15 min.
Tada papraðykite grupeliø, kad padëtø pliusus ties
tais bûdais, kurie, jø nuomone, turëtø teigiamø pasekmiø (pavyzdþiui, pasakyti kam nors, kad ant jo
supykai; ðvæsti dþiaugsmingà ávyká kartu su draugais),
o minusus ties tais bûdais, kurie galëtø turëti neigiamø pasekmiø (pavyzdþiui, supykus kà nors sumuðti,
ið dþiaugsmo pasigerti). Papraðykite, kad kiekviena
grupelë pateiktø po trumpà pavyzdá.
Aptarkite, kokias galima daryti iðvadas apie ávairius
jausmø reiðkimo bûdus Kà grupës galëtø pasiûlyti?
Padiskutuokite pabrëþdami tuos jausmø raiðkos bûdus,
kurie gali turëti teigiamø pasekmiø.
Pastaba. Jausmø pavyzdþiai: meilë, liûdesys,
dþiaugsmas, nuobodulys, sumiðimas, pyktis, neapykanta, nusivylimas.
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4 pratimas. „Kitø þmoniø jausmai“
Ugdomi gebëjimai:
• pozityviai (nekenkiant sau ir kitiems) reikšti
jausmus,
• suprasti kitø þmoniø jausmus,
• uþjausti,
• dirbti grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Kitø þmoniø jausmai“ pagalbinio lapo kopijà 5 þmoniø grupei.
Pratimas skirtas jausmø ir emocijø raiðkai ir þmoniø
reagavimo bûdams aptarti.
Eiga
Jeigu esate atlikæ 3 pratimà, priminkite mokiniams
anksèiau sudarytà jausmø sàraðà. Jei ne, papraðykite jø
„minèiø lietaus“ bûdu iðvardyti 10 jausmø ir suraðykite popieriaus lape ar lentoje.
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Papraðykite nurodyti keletà situacijø, kada mokiniai jautë tokius jausmus, ir pademonstruoti, kaip
juos reiðkë. Kai visi pavyzdþiai bus aptarti, paklauskite mokiniø, kaip jie reaguotø á tokià kitø þmoniø
jausmø raiðkà, kokie bûtø jø jausmai?
Dabar paskirstykite mokinius á grupes po penkis.
Iðdalykite kiekvienai grupei po vienà pagalbiná pratimo lapà. Paaiðkinkite ir pateikite pavyzdá. Papraðykite
kiekvienos grupës pasirinkti po 4 jausmus ið pateikto
sàraðo arba savo nuoþiûra sugalvoti ir uþpildyti pagalbinio lapo lentelæ, pateikiant verbaliniø ir neverbaliniø pavyzdþiø. Skirkite 10–15 min.
Visi kartu aptarkite po vienà pavyzdá ið kiekvienos
grupës. Apibendrindami pratimà paklauskite mokiniø,
kada lengva suprasti kitø þmoniø jausmus, kada sunku? Ko galëtumëte pasimokyti, kaip reaguoti á kitø
þmoniø jausmus?
Pastaba. Ið pradþiø galima pateikti pavyzdþiø, kaip
þmogus gali jaustis ir elgtis matydamas kito þmogaus
jausmø raiðkà, pavyzdþiui, kai kas nors supykæs já apðaukia, ið dþiaugsmo apkabina, ið liûdesio pravirksta.
IX–X KLASËS
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Pratimo „Kitø þmoniø jausmai“ pagalbinis lapas
Emocija, jausmas

dþiaugsmas

IX–X KLASËS

Kaip tai gali bûti
iðreikðta

ðokinëja
apkabina kitus þmonës
ðaukia

Kaip á tai
reguoja kiti

sako „puiku“, „pavyko“
pakvieèia suvalgyti ledø
prisijungia prie besilinksminanèiojo
pasityèioja ið besidþiaugianèiojo
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BENDRADARBIAVIMAS

1 pratimas. „Bendradarbiavimas
šeimoje (1)“
N.B. Ðiam pratimui gali reikëti daugiau nei vienos
pamokos.

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Bendradarbiauti.
2. Analizuoti galimus sunkumus ir jø áveikimo bûdus.
3. Dirbti grupëje.
Pratimai
1. Bendradarbiavimas šeimoje (1).
2. Bendradarbiavimas šeimoje (2).
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Ugdomi gebëjimai:
• bendradarbiauti šeimoje,
• spræsti šeimos problemas.
Trukmë: 45–90 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Bendradarbiavimas
šeimoje (1)“ pagalbinio lapo kopijà kiekvienam mokiniui; keletas þurnalø reklamø, vaizduojanèiø ðeimos
gyvenimà (þr. eigà).
Pratimas skirtas bendradarbiavimo šeimoje pranašumams ir sunkumams aptarti.
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Eiga
Paaiškinkite mokiniams, kad šis pratimas parodo,
kaip šeimos nariai gali bendradarbiauti ir kokia to
nauda bei sunkumai.
Paskirstykite mokinius atsitiktinai po keturis ir išdalykite kiekvienam po vienà pratimo pagalbinio lapo
kopijà. Paaiðkinkite, kad grupës uþduotis yra uþbaigti
ásivaizduojamos ðeimos portretà (lape yra pateikta keletas detaliø, palikta vietos dar vienam ðeimos nariui).
Pasiûlykite, kad grupës stengtøsi suprasti kiekvieno
ðeimos nario padëtá. Skirkite 20–30 min.
Aptarkite su visais mokiniais po 1–2 dalykus apie
kiekvienà ðeimà. Padiskutuokite, kà ðeimos nariø
portretai rodo apie bendradarbiavimà ðeimoje.
Koks bendradarbiavimas galimas ðiose ásivaizduojamose ðeimose? Èia galite paminëti idealius ðeimos
gyvenimo ávaizdþius, kuriuos formuoja, pavyzdþiui,
televizija, reklamos. Kaip mokiniams atrodo, ar ðios
ðeimos bendradarbiauja, ar jos realios?
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Galite pratæsti pratimà papraðydami, kad mokiniai
iðsamiau panagrinëtø ðià ásivaizduojamà ðeimà, kurià
sukûrë vaidmenø þaidimo bûdu. Tokio vaidmenø þaidimo tikslas – ið naujo susitarti dël namø uþduoèiø
taip, kad pagerëtø ðeimos nariø bendradarbiavimas ir
visi atsiþvelgtø á kiekvieno poreikius.
Pastaba. Paskatinkite mokinius sukurti realià ðeimà, nesilaikant stereotipø.
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Pratimo „Bendradarbiavimas ðeimoje (1)“ pagalbinis lapas
Vaidmens apraðymas
Vardas, amþius

Julija, 15 metø

mokosi mokykloje
ruoðia pamokas
du kartus per savaitæ
lanko dramos studijà

Paulius, 13 metø

nedirba namuose
ruoðos darbø, nes mano,
kad tai moterø pareiga

Marija, 40 metø

Jonas, 42 metø
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Darbas ar
mokykla

Pareigos
namuose

Pomëgiai

Turimi
sunkumai

nepriklausoma
mëgsta
leisti laikà
su draugais
neseniai buvo
atleistas ið darbo,
kur dirbo
20 metø
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2 pratimas. „Bendradarbiavimas
šeimoje (2)“
Ugdomi gebëjimai:
• analizuoti savo šeimos tarpusavio santykius,
• bendrauti savo šeimoje,
• laikytis konfidencialumo.
Trukmë: 45–90 min.
Priemonës: neuþpildytos pratimo „Bendradarbiavimas ðeimoje (1)“ pagalbinio lapo lentelës po vienà
kiekvienam mokiniui.

PRIKLAUSYMAS GRUPEI

Papraðykite mokiniø aptarti lentelæ su savo ðeimos
nariais – tai bûtø namø uþduotis. Pasakykite mokiniams, kad savo ðeimoje aptartø, apie kokius dalykus
bûtø galima diskutuoti klasëje, o apie kokius ne (kad
bûtø iðsaugotas konfidencialumas).
Per kità pamokà (kuri yra 2 pratimo tæsinys) mokiniai pasidalija asmenine patirtimi apie tai, kaip ðeima
reagavo á ðià uþduotá ir kokià átakà tai turëjo bendradarbiavimui jø ðeimoje.
Pastaba. Reikëtø aptarti ir numatyti konfidencialumo bei atvirumo grupëje taisykles.

Pratimas skirtas bendradarbiavimui šeimoje aptarti.
Eiga
Iðdalykite neuþpildytas lenteles (kaip ir 1 pratimo).
Mokiniai turi áraðyti savo ðeimos nariø vardus (amþiaus
gali neraðyti) ir apibûdinti jø vaidmenis.
Pasiûlykite aptarti su paèiø pasirinktu draugu.
IX–X KLASËS
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GYVENIMO SUNKUMØ
ÁVEIKIMAS

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Dirbti grupëje.
2. Konstruktyviai (pozityviai) elgtis.
3. Atpaþinti priešiškà, konstruktyvø ir
nuolankø elgesá.
4. Planuoti veiksmus.
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Pratimai
1. Bûti naudingam grupëje.
2. Elgesys su viršininku.
3. Bendruomenë jauniems þmonëms (1).
4. Bendruomenë jauniems þmonëms (2).

Ávadinë uþduotis. Jeigu ketnate atlikti 3 pratimà,
prieð 2–3 savaites papraðykite mokiniø pasirinkti
medþiagos, tinkamos koliaþui daryti. Kad geriau
ásigilintø, mokiniai gali atlikti apklausà ir papraðyti kitø
jaunø þmoniø iðvardyti bendruomenës, kuri geriausiai tenkina jaunø þmoniø poreikius, poþymius.
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1 pratimas. „Bûti naudingam grupëje“
Ugdomi gebëjimai:
• atpaþinti ir ávardyti ávairias grupes;
• suprasti ávairiø grupiø keliamus reikalavimus
savo nariams;
• atpaþinti ir apibrëþti grupës nariø vaidmenis;
• atpaþinti save kaip keleto skirtingø grupiø nará;
• dirbti grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas ávairioms þmoniø grupëms aptarti.
Eiga
Paaiškinkite mokiniams, kad šis pratimas skirtas grupëms, kurioms jie priklauso dabar ir galëtø priklausyti
ateityje, apþvelgti.
Paskirstykite mokinius á grupeles po penkis, duokite kiekvienai grupei po didelá popieriaus lapà ir þymeklá, papraðykite, kad „minèiø lietaus“ bûdu vienoje
lapo pusëje suraðytø grupes, kurioms jie priklauso,
o kitoje – grupes, kurioms norëtø priklausyti ateityje.
IX–X KLASËS
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Papraðykite, kad kiekviena grupë aptartø abiejø
sàraðø panaðumus ir skirtumus. Parodykite, kad norint
bûti naudingu grupës nariu reikalingos tam tikros þinios, ágûdþiai ir savybës. Pateikite pavyzdá, tarkime:
santuokos ryðiais susietiems partneriams reikalingas
supratimas, noras ir gebëjimas susitarti (vesti derybas),
atsiþvelgti á kito poreikius. Papraðykite, kad kiekviena
grupë pasakytø, kas, jø nuomone, yra svarbu, kad
bûtum naudingas dviejø ar trijø grupiø narys dabar
ir ateityje.
Trumpai apsvarstykite dalyvavimo grupëse dabar
ir ateityje skirtumus. Kaip jauni þmonës pasirengæ atlikti savo vaidmená ateityje? Kas gali padëti? Kas gali
trukdyti? Kà jauni þmonës privalo þinoti? Kaip jie gali
iðsiugdyti reikiamus ágûdþius?
Pastaba. Ávairiø grupiø pavyzdþiai: ðeima, draugai,
bendraamþiai, draugija, mokykla, universitetas, darbovietë, kaimynystë, bendruomenë, tauta, tarptautinë
bendrija, pasaulinë organizacija. Kiekvienai mokiniø
grupelei galima paskirti nagrinëti vienà ar dvi ið minëtø grupiø.
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2 pratimas. „Elgesys su viršininku“

vienai grupelei. Paaiðkinkite, kad kairiajame stulpelyje
suraðyti galimi virðininko teiginiai ir klausimai. Kai ku-

Ugdomi gebëjimai:
• atpaþinti agresyvø, nuolankø ir neutralø
(dalykiðkà) bendravimà;
• numatyti poelgio pasekmes;
• dalykiškai bendrauti.

rie jø yra prieðiðki, agresyvûs (papraðykite mokiniø

Trukmë: 45 min.

nà pavyzdá.

Priemonës: po vienà pratimo „Elgesys su viršininku“ pagalbinio lapo kopijà 3 mokiniams.
Šiuo pratimu siekiama supaþindinti su nuolankaus, prieðiðko ir neutralaus elgesio bûdais.
Eiga
Pasakykite mokiniams, kad ieðkodami darbo jie gali
susidurti su ávairiais darbdaviais, kurie ávairiai elgiasi
su darbuotojais.
Paskirstykite mokinius atsitiktinai á grupes po tris ir
iðdalykite po vienà pratimo pagalbinio lapo kopijà kiek50

juos atpaþinti), kai kurie neutralûs, konstruktyvûs
(papraðykite juos nurodyti). Kiekvienu atveju darbuotojas gali atsakyti ávairiai – prieðiðkai ar agresyviai, nuolankiai ir neutraliai. Aptarkite su grupe vieToliau galima tæsti dvejopai: paprašyti, kad grupës
uþpildytø lentelæ arba kad mokiniai, individualiai uþpildæ lentelæ, aptartø jà grupëse. Aptarkite su visais
mokiniais pabrëþdami prieðiðkumo, nuolankumo ir
neutralumo (dalykiðkumo) skirtumus. Aptarkite kiekvienà atvejá ir nuspræskite, kuris atsakymo variantas
tinkamiausias, atsakant á virðininko klausimà ar teiginá.
Kurie atsakymø variantai geriausiai atitinka darbuotojo interesus?
Pastaba. Uþpildþiusios pagalbinius lapus grupës
galëtø pasirengti ir suvaidinti ðiuos pavyzdþius.
IX–X KLASËS
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Pratimo „Elgesys su virðininku“ pagalbinis lapas
Prieðiðkas, agresyvus
atsakymas

Tu nepadarei darbo,
kurá sakiau padaryti.

Nuolankus
atsakymas

Konstruktyvus, neutralus
atsakymas

Nesikarðèiuok!

Man svarbu, kad ðis
darbas bûtø padarytas
ðiandien.
Kodël jûs visuomet
vëluojate?

Atsipraðau, priþadu,
kad daugiau taip nebus.

Að norëèiau aptarti jûsø
paskutinio pavëlavimo
prieþastis.
Ateik á mano kabinetà
10.30 val.
Ar mes galime susitikti
10.30 val. mano kabinete?
IX–X KLASËS

Susitikti 10 val.
man bûtø patogiau
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Pratimo „Elgesys su virðininku“ pagalbinis lapas (tæsinys)
Prieðiðkas, agresyvus
atsakymas

Nuolankus
atsakymas

Konstruktyvus, neutralus
atsakymas

Tu turi daugiau
padaryti.
Kà jûs manote apie
dabartiná savo darbo
krûvá?
Neleisk laiko veltui.
Gal galëtume aptarti ðios
savaitës jûsø darbo
prioritetus?
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3 pratimas. „Bendruomenë jauniems
þmonëms (1)“
Ugdomi gebëjimai:
• dirbti maþoje grupëje,
• ávardyti jaunø þmoniø poreikius,
• laikytis taisykliø.
Trukmë: 45–90 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai, ávairi medþiaga koliaþams – audinys, folija, kortelës, atvirukai, virvë, dþiovinti augalai, spalvotas popierius, laikraðèiai, spalvoti pieðtukai, þirklës.
Pratimas skirtas jaunø þmoniø poreikiams bendruomenëje aptarti.
Eiga
Pripaþinkite, kad jauni þmonës daþnai sako, jog jie
neturi kà veikti bendruomenëse. Ðis pratimas moko kurti bendruomenæ, kuri patenkintø jø poreikius.
IX–X KLASËS
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Papraðykite mokiniø ásivaizduoti bendruomenæ, kuri
bûtø sudaryta vien ið 14–20 metø þmoniø. Pasiûlykite
keletà idëjø tokiai bendruomenei: vietovë, pastatai,
transportas, gyvenimo sàlygos, darbovietës, mokymosi
galimybës, laisvalaikio leidimas, sprendimø priëmimas
ir bendruomenës taisyklës.
Paskirstykite mokinius po penkis. Grupë turës parengti projektà. Jei darys koliaþà, aptarkite medþiagø
naudojimo taisykles.
Uþduotis kiekvienai grupei: sukurti bendruomenæ,
kuri labiausiai atitiktø jaunø þmoniø poreikius (pabrëþkite, kad tai nëra vien laisvalaikio poreikiai), ir pavaizduoti jà koliaþe (projekte). Nuspræskite, kiek tam bus
skirta laiko (2 pamokos?). Paaiðkinkite bûtinumà tæsti ðá
pratimà (þr. 4 pratimà).
Pastaba. Papraðykite mokiniø, kad prieð pradëdami
kurti koliaþà visapusiðkai iðsiaiðkintø jaunø þmoniø
bendruomenës poreikius, taikytø ávairius jiems þinomus metodus, pavyzdþiui, „minèiø lietaus“, prioritetø
nustatymo, derybø, grupës taisykliø numatymo, sprendimø priëmimo.
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4 pratimas. „Bendruomenë jauniems
þmonëms (2)“
Ugdomi gebëjimai:
• planuoti veiksmus,
• dirbti grupëje,
• priimti sprendimus grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: koliaþai, sukurti atliekant 3 pratimà,
mokiniø uþraðø knygutës, raðikliai.

GYVENIMO ÁGÛDÞIØ UGDYMAS

Suraðykite lentoje jaunø þmoniø poreikius, kurie
paaiðkëjo ið pateiktø projektø. Kas apie tai turëtø
iðgirsti? Kaip tai bûtø galima padaryti?
Sudarykite veiksmø planà, kaip siektumëte ðio tikslo.
Pastaba. Átraukite apibendrinanèius klausimus apie
tai, kaip buvo atliekami 3 ir 4 pratimai: kaip buvo kuriamas bendruomenës projektas, kas buvo lyderiai,
kaip grupë derëjosi, ar visi dalyvavo, ar ji galëtø bûti
geros grupës pavyzdys susikurtai bendruomenei, kokiø bendruomeniniø ágûdþiø dar trûksta.

Pratimas skirtas jaunø þmoniø poreikiams bendruomenëje aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius á tas paèias grupes, kaip ir
atliekant 3 pratimà. Skirkite grupëms apie 10 min.,
kad jos nuspræstø, kaip pristatys savo bendruomenës projektà (koliaþà) visai klasei. Tegul pasirengia
atsakyti á klausimà: „Kokios pagrindinës idëjos atsispindi bendruomenës projekte (koliaþe)?“
Papraðykite mokiniø pristatyti darbus, padiskutuokite.
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SAVÆS PAÞINIMAS

Pratimai
1. Kà reiðkia bûti sveikam?
2. Ar tu kuoktelëjæs?
3. Savo teisiø deklaravimas.
4. Aš – mokinys.

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Apibûdinti fizinæ, protinæ, emocinæ ir socialinæ
sveikatà.
2. Suprasti teisæ á sveikatà kaip asmens ir valstybës
ar bendruomenës atsakomybæ uþ jà.
3. Ávardyti poreikius ir teises.
4. Paþinti save ir kitus.
5. Bendrauti.
6. Kritiðkai analizuoti situacijas ir savo patirtá.
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Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø atsineðti laikraðèiø iðkarpø, þurnalø straipsniø ar kitos informacijos
apie negalæ turinèius þmones, gyvenanèius áprastà, visavertá gyvenimà.

1 pratimas. „Kà reiðkia bûti sveikam?“
Ugdomi gebëjimai:
• analizuoti situacijas ir savo patirtá,
• apibûdinti fizinæ, protinæ, emocinæ ir
socialinæ sveikatà,
• suprasti teisæ á sveikatà kaip asmens ir valstybës
ar bendruomenës atsakomybæ uþ jà,
• analizuoti socialinius ir ekonominius sveikatos
aspektus.
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Trukmë: 45 min.

POREIKIAI, TEISËS IR ATSAKOMYBË

Aptarkite darbà. Paklauskite mokiniø: kas yra atsa-

Priemonës: po vienà pratimo „Kà reiðkia bûti
sveikam?“ pagalbinio lapo „Teisë á sveikatà“ kopijà
kiekvienai maþai grupei.

kingas, kad bûtø garantuota teisë á sveikatà: valstybë,

Pratimas skirtas atsakomybei uþ savo sveikatà ir teisei
á jà aptarti.

atsakomybë? Ar tai skiriasi? Ar visuomet uþ teisæ á svei-

Eiga
Pasiûlykite visai klasei „minèiø lietaus“ bûdu suraðyti mintis, þodþius, teiginius, kurie ateina á galvà
iðgirdus þodá „sveikata“. Pateikite fizinës, protinës,
emocinës ir socialinës sveikatos pavyzdþiø. Atsakykite á klausimà „Kà reiðkia bûti sveikam?“ ir susitarkite
dël apibrëþimo.
Tæsdami darbà paprašykite pateikti negalës pavyzdþiø, kurie gali remtis asmenine mokiniø patirtimi, pavyzdþiui, kalbos sutrikimai, astma, diabetas.
Kokios yra ðiø þmoniø teisës ir poreikiai? Trumpai
padiskutuokite.
Paskirstykite mokinius á maþas grupes ir iðdalykite

bendruomenë ar pats asmuo? Kas nulemia, kad teisë
á sveikatà yra asmeninë, valstybës ar bendruomenës
katà yra atsakingas tiktai vienas ar kitas?
Baigdami papraðykite mokiniø individualiai pagalvoti. Tegu savanoriai trumpai papasakoja tikrø
atvejø, su kuriais susidûrë savo ðeimoje ar bûdami
su draugais.
Pastaba. Bûkite pasirengæ pateikti pavyzdþiø „minèiø lietaus“ ir visos klasës diskusijos metu bei padëti
apibrëþti socialinius ir ekonominius teisës á sveikatà
ir atsakomybës uþ jà klausimus.

po vienà pratimo pagalbinio lapo kopijà kiekvienai grupei. Skirkite apie 10 min.
IX–X KLASËS
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Pratimo „Kà reiðkia bûti sveikam?“ pagalbinis lapas „Teisë á sveikatà“
Perskaitykite ir nuspræskite, kokios yra ðeimø ir asmenø teisës á sveikatà, kieno atsakomybë yra jomis
rûpintis. Šios situacijos apima fizinæ, psichikos ir socialinæ sveikatà.

uþdirba, nori daug pasiekti gyvenime, juos galima apibûdinti kaip „darboholikus“. Jie turi nedaug laiko poilsiui ir netgi maþai laiko pasiðnekëti. Giedrë vartoja
raminamuosius vaistus, kurie „padeda jai susikaupti“.

1. Asta ir Tomas gyvena mieste, daugiabuèiame name.
Jie turi tris vaikus ir laukiasi dar vieno. Tomas neseniai
prarado darbà, o Asta nedirba nuo to laiko, kai gimë
pirmasis vaikas. Tai religinga ðeima, lankanti katalikø
baþnyèià.

4. Jonaièiø ðeimoje auga du vaikai. Jonaitis dirba
artimiausioje ir didþiausioje tos vietovës ámonëje – atominëje elektrinëje. Atominë elektrinë – sudëtinga problema.

2. Ona ir Jonas yra pagyvenusi vieniða pora ir gyvena name, kurio nebepajëgia priþiûrëti ir iðlaikyti. Jie
jau seniai kreipësi á socialinës rûpybos skyriø, praðydami surasti jiems vietà pensione, kuriame jie galëtø
kartu nugyventi likusá gyvenimà. Taèiau tokiø pensionø labai trûksta.
3. Giedrë ir Tadas yra jauna pora, gyvenanti maþame, bet labai elegantiðkai árengtame bute. Jie abu gerai
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5. Petraièiai gyvena kaime ir yra ûkininkai. Jø vaikai
kiekvienà dienà bet kokiu oru turi eiti po 5 km á artimiausià mokyklà. Ðeima neturtinga ir turi taupyti bûtiniausioms reikmëms.
6. Benas ir Rita ir du jø vaikai gyvena blokiniame
name netoli didelio oro uosto. Nors jiems ði vieta nepatinka, taèiau Benas turi gerai mokamà darbà oro uoste.
Jie nemato galimybiø pakeisti gyvenamàjà vietà.
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2 pratimas. „Ar tu kuoktelëjæs?“
7. Aurimas ir Auksë dar mokosi mokykloje ir gyvena tik su savo mama. Ji nedirba, nes 50 metø moteris
negali gauti darbo. Ji turëjo gerà darbà, taèiau po skyrybø já prarado, ir jiems trûksta pinigø pragyvenimui.
Mama nuolat liûdna.
8. Ada ir Kostas gyvena prabangiame name ir turi
du vaikus. Kostas turi savo verslà ir tai reiðkia, jog jis
ir þmona praleidþia daug laiko ir skiria daug pinigø,
kad sudarytø gerà áspûdá savo klientams. Jie abu daþnai geria ir rûko.
9. Lina yra 18 metø. Jai atrodo, kad yra per stambi, nors kiti taip nemano. Ji labai nori bûti liekna ir
stengiasi atrodyti kaip manekenës, kurias nuolat mato
þurnaluose.

Ugdomi gebëjimai:
• suvokti þmoniø, turinèiø psichikos negalæ,
poreikius,
• kritiðkai analizuoti psichikos negalæ turinèiø
þmoniø poreikius ir teises,
• kritiðkai analizuoti stereotipø poveiká psichikos
negalæ turinèio þmogaus ávaizdþiui,
• analizuoti savo jausmus, kuriuos sukelia
psichikos negalæ turintis þmogus,
• priimti kitoká, negu esi pats.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas psichikos negalæ turinèiø þmoniø sunkumams aptarti.
Eiga
Papraðykite visø mokiniø paaiðkinti terminus „psichiðkai sveikas“ ir „psichiðkai nesveikas“.
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Paskirstykite mokinius á maþas grupes ir papraðykite
sukurti psichiðkai nesveiko þmogaus ávaizdá, vartojant
þodþius, taip pat ir þargonà, bei pieðinëlius.
Paprašykite mokiniø, kad savo darbus pristatytø
visiems, ir aptarkite. Ar ávaizdþiai stereotipiniai? Kodël psichikos negalæ turintys þmonës taip vadinami?
Kaip jauèiatës, kai jus pavadina kvailiu, debilu ar
beproèiu? Kokia bûna jûsø reakcija, kai sutinkate psichikos negalæ turintá þmogø? Ar daþnai jo bijote ir
nesuprantate? Ar taip yra todël, kad tradiciðkai psichikos negalæ turintys þmonës bûdavo atskiriami nuo
visuomenës, kaip Roèesterio þmona Ðarlotës Brontë
romane „Dþeinë Eir“ (jei turite, perskaitykite citatà ið
šio romano).
Paaiðkinkite, kad yra psichikos sutrikimø, kurie ðiek
tiek arba labai pakenkia þmogaus darbingumui ir prisitaikymui visuomenëje. Paaiðkinkite mokiniams, kad
baimë gali labai trukdyti asmeniui prisitaikyti aplinkoje, taèiau daugelis ið mûsø ko nors bijome, pavyzdþiui, tamsos, vorø, aukðèio ir kt. Papraðykite mokiniø
pratæsti ðá sàraðà.
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Tegu mokiniai pasiskirsto á tas paèias maþas grupes
ir parengia „Psichiðkai nesveikø asmenø chartijà“, kuri mestø iððûká visuomenëje paplitusiems stereotipams
apie psichikos negalæ ir sutrikusios psichikos asmenis.
Papraðykite mokiniø á tai paþvelgti ið sutrikusios
psichikos asmens pozicijø. Aptarkite tai. Kokia veikla
galëtø apginti psichiðkai neágaliø þmoniø teises?
Baigdami papraðykite mokiniø apgalvoti ir uþsiraðyti
savo atsakymà á klausimà: kaip jie reaguotø á psichiðkai
nesveikà asmená?
Pastaba. Bûkite pasirengæ atsakyti á mokiniø klausimus apie psichikos sutrikimus.

3 pratimas. „Savo teisiø deklaravimas“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti savo teises,
• ginti savo teises sudëtingose situacijose,
• analizuoti veiksnius, kurie padeda arba trukdo
išsakyti ir apginti savo teises,
• bendrauti.
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Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Savo teisiø deklaravimas“ pagalbinio lapo kopijà kiekvienai grupei.
Pratimas skirtas mokytis ginti savo teises sudëtingose
situacijose.
Eiga
Papraðykite mokiniø sugalvoti problemà, dël kurios reikëtø apsilankyti ligoninëje, poliklinikoje, pas
ðeimos gydytojà ar vaikø teisiø apsaugos tarnyboje.
Pasiûlykite patiems pasiskirstyti poromis ir papraðykite trumpai apibûdinti problemà bei nuspræsti, su
kuo jie norëtø pasikonsultuoti. Skirkite apie 4 min. kiekvienai porai paeiliui suvaidinti kliento ir specialisto
vaidmenis.
Aptarkite su visais mokiniais:
bendravimo metu iškilusius sunkumus,
kada, kalbëdami apie savo problemà, jie jautësi patogiai,
nepatogiai,
ar buvo tokiø dalykø, apie kà norëjo pasakyti, bet nepasakë, ir kodël.
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Dabar papraðykite mokiniø dirbti grupëmis po penkis. Iðdalykite po vienà pratimo pagalbinio lapo „Savo
teisiø deklaravimas“ kopijà kiekvienai grupei. Papraðykite mokiniø trumpai uþsiraðyti, kà jie pasakytø kiekvienoje situacijoje. Skirkite apie 5 min.
Papraðykite savanoriø ið kiekvienos grupës paeiliui
suvaidinti po vienà situacijà. Po kiekvieno vaidinimo
aptarkite, kodël naudinga ið anksto uþsiraðyti klausimus, kà suþinojote apie savo teises, kaip ið tikrøjø pasielgtumëte tokiu atveju, kada jums tektø elgtis kitaip
panaðiu atveju.
Baigdami pratimà papraðykite mokiniø pagalvoti
ir uþsiraðyti toká atvejá, kai norëjo apginti savo teises,
bet to nepadarë, ir kà bûtø tuokart pasakæ.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti grupëms pildyti
pagalbiná lapà, atkreipkite mokiniø dëmesá á kliento
teises ir padëkite vaidmenø þaidimø metu.
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Pratimo „Savo teisiø deklaravimas“ pagalbinis lapas
1. Šeimos planavimo klinika. Astai 17 metø ir jai
reikia patarimo apie kontracepcijà. Ji jau perskaitë visus lankstinukus apie ávairius metodus ir mano, kad jai
tinkamiausios bûtø tabletës. Ko turëtø paklausti Asta?
Medicinos sesuo Onutë daug metø dirba ðeimos planavimo klinikoje. Ji labai rimtai þiûri á savo darbà ir yra
labai rûpestinga, taèiau yra nusiteikusi prieð ikisantuokinius lytinius santykius ir mano, kad ðiø dienø jauni
þmonës kartais turëtø labiau laikytis moraliniø normø.
Jos darbas yra paaiðkinti Astai apie kontracepcijà. Kà ji
pasakys?
2. Slaugytojos vizitas. Sandra yra jauna vieniða mama, auginanti kûdiká. Ji gyvena kartu su mama ir tëèiu,
kurie vis dar pyksta dël jos situacijos. Sandrai labai sunku auginti kûdiká, nes jis visà laikà verkia ir blogai valgo. Ji tikisi, kad jà aplankys slaugytoja ir patars ne tik
kaip priþiûrëti kûdiká, bet ir kaip gauti finansinæ paramà. Ko turëtø klausti Sandra?
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Aldona yra patyrusi slaugytoja, kuriai priklauso aplankyti Sandrà. Ji turi asmeniniø rûpesèiø ir yra blogos
nuotaikos. Ji nusiminusi, kad jai tenka lankyti daugelá
jaunø vieniðø motinø, auginanèiø „sunkius“ kûdikius.
Kà ji pasakys ir kaip reaguos?
3. Gydytojas. Jonas labai susirûpinæs dël artëjanèiø
egzaminø. Jis tikisi gerai juos iðlaikyti, o mokykla ir
tëvai daro jam didelá spaudimà. Jam atrodo, kad norëtø
pasikalbëti su kuo nors apie vaistus, kurie padëtø susikaupti. Ko turëtø paklausti Jonas?
Andrius yra labai kantrus, jaunas gydytojas, neseniai dirbantis ir labai norintis padëti pacientams, juos
iðklauso ir pakonsultuoja, bet neskuba iðraðyti vaistø.
Kà jis pasakys?
4. Vaiko teisiø apsaugos tarnyba. Kazys daug metø
buvo skriaudþiamas savo gerianèiø tëvø. Vienà naktá,
kai tëvas gráþo namo girtas ir smarkiai já primuðë, jis
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nusprendë iðeiti ið namø ir papraðyti prieglobsèio vietinëje vaiko teisiø apsaugos tarnyboje. Kà jis pasakys?
Vaiko teisiø apsaugos tarnybos darbuotoja Irena dirba neseniai. Ji dar tiksliai neþino, kà pasakyti ir kà daryti, bet labai domisi savo darbu ir yra labai entuziastinga.
Ji gaili kiekvienos aukos, nes pati buvo skriaudþiama
anksèiau, todël mano, kad visus ir visada supranta. Kà
ji sakys?
5. Darbo birþa. Jonaièiø ðeima neseniai patyrë dvigubà smûgá. Abu tëvai prarado darbà ir yra labai susirûpinæ, kaip toliau gyvens, nes turi du maþus vaikus ir
negràþintà paskolà. Jie kreipiasi á darbo birþà. Kà jie
pasakys?
Petraitis, nors ir labai uþsiëmæs, laisvu laiku savanoriðkai dirba vietinëje darbo birþoje. Jis labai nori padëti.
Kà jis pasakys?
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4 pratimas. „Aš – mokinys“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti mokymosi patirtá,
• suprasti, kokiø sàlygø ir ágûdþiø reikia norint
sëkmingai mokytis,
• sudaryti klausimynà, kuris padëtø iðsiaiðkinti
trûkstamus mokymosi ágûdþius,
• bûti atsakingam uþ mokymàsi.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, rašikliai.
Pratimas skirtas mokymosi poreikiams, bûdams ir sàlygoms iðsiaiðkinti.
Eiga
Papraðykite mokiniø individualiai nupaiðyti savo
„gyvenimo linijà“ ir paþymëti 10 svarbiausiø dalykø,
kuriø jie iðmoko nuo gimimo.
Parodykite visiems ir aptarkite panaðumus bei skirtumus, svarbiausià patirtá, kurià jie ágijo, kaip ir kada
tai ávyko.
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Tegu mokiniai pagal savo „gyvenimo linijà“ papasakoja, kaip jie mokësi – kartodami, sekdami pavyzdþiu, skaitydami, þiûrëdami, klausydamiesi, bandydami, dalyvaudami, klausydami patarimo, laikydamiesi
nurodymø ir kt. Kiekvienu atveju apibûdinkite motyvus, kodël jie mokësi. Aptarkite iðskirdami tai, kas
svarbiausia, paklauskite: dël ko mokotës? Kokiø sàlygø bei ágûdþiø reikia, kad galëtume mokytis?
Papraðykite mokiniø dirbti maþomis grupëmis ir sudaryti klausimynà, kuris padëtø iðsiaiðkinti atsakymus
á tokius klausimus: ar mokantis reikia tylos, ar triukðmo; ðilumos ar ðalèio; bûti vienam ar su kuo nors kitu;
knygø, kompiuterio, vaizdo, garso áraðø; daug laiko ir
pagalbos, ágûdþiø planuoti, sugebëti nuspræsti, kà
daryti pirmiausia; kokie daiktai, situacijos, aplinkos
sàlygos padeda, o kokie trukdo mokytis; kokia yra
mokinio motyvacija mokytis?
Surinkite sudarytas anketas ir atsitiktine tvarka iðdalykite jas grupelëms. Aptarkite ir sudarykite vienà
bendrà anketà. Jà galite uþraðyti lentoje.
Papraðykite, kad mokiniai individualiai atsakytø
á sudarytos anketos klausimus.
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Surinkite mokiniø atsakymus á anketos kausimus ir
lentoje nupieðkite atsakymø pasiskirstymo diagramà.
Kokie mokymosi poreikiai ir sàlygos nurodytos
daþniausiai?
Baigdami pratimà papraðykite mokiniø nurodyti
mokymosi ágûdá, kurio, jø nuomone, jiems trûksta.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams sudaryti klausimynà ir nurodyti mokymosi poreikius,
aplinkos sàlygas ir ágûdþius.
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BENDRAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø pasidomëti
þymiø þmoniø, kovojusiø dël kokiø nors grupiø teisiø,
pavyzdþiui, Nelsono Mandelos, Martyno Liuterio Kingo, Jasiro Arafato, Gandi, laimëjimais. Kaip ðie þmonës
bendraudavo pateikdami savo reikalavimus dël teisiø?
UGDOMI GEBËJIMAI
1. Jaustis bendruomenës nariu, atsakingu
uþ sprendimø priëmimà.
2. Suvokti, kas yra balsavimas.
3. Þodþiu ir raðtu pateikti argumentus.
4. Priimti sprendimus.
5. Bendrauti ir bendradarbiauti grupëje.
Pratimai
1. Að – bendruomenës narys.
2. Vienas þmogus – vienas balsas.
3. Balsavimas! Balsavimas! Balsavimas!

1 pratimas. „Að – bendruomenës narys“
Ugdomi gebëjimai:
• jaustis bendruomenës nariu, atsakingu uþ sprendimø priëmimà,
• paraðyti argumentuotà laiðkà vietinës vykdomosios valdþios atstovui,
• kalbëti argumentuotai ar raðtu pateikti argumentus,
• atsakyti á pateikiamus argumentus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, raðikliai.
Pratimas skirtas bendruomenës problemai spræsti.
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Eiga
Paklauskite visø mokiniø, kaip jiems atrodo, kà
Margaret Techer turëjo galvoje, sakydama: „Nëra tokio
dalyko kaip visuomenë“. Papraðykite mokiniø pateikti
ávairiø viso pasaulio visuomeniø pavyzdþiø ir nurodyti, kaip bûtø galima pakeisti tø visuomeniø gyvenimà, – pavyzdþiui, balsuojant, lobizmu, jungiantis á tam
tikros veiklos ar protesto grupes, raðant laiðkus prezidentui ir vyriausybei, ástojant á politines partijas.
Papraðykite pateikti dabartiniu metu vykstanèiø protesto ar lobizmo akcijø pavyzdþiø: uþ gyvûnø teises,
rûpinantis aplinkos apsauga, maþumø teisëmis, tiesiant kelius.
Papraðykite mokiniø tolesnei analizei pasirinkti vienà tokiø dalykø, kuriuos jie gerai þino: tai gali bûti
tikras ar ásivaizduojamas, valstybës ar vietinës reikðmës
dalykas.
Suskirstykite mokinius poromis ar á maþas grupes.
Uþduotis: paraðyti laiðkà vietinës vykdomosios valdþios
atstovui arba vietiniam Seimo nariui ir iðdëstyti savo
argumentus. Skirkite apie 10 min.
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Papraðykite maþø grupiø svarbiausiomis laiðkø
mintimis pasidalyti su visais. Tada surinkite laiðkus ir
vël iðdalykite juos grupëms, kad kiekviena turëtø po
laiðkà, á kurá reikia atsakyti. Reikia atsakyti á visus protesto laiðko argumentus.
Pasikeiskite nuomonëmis ir padiskutuokite.
Baigdami papraðykite mokiniø pamàstyti, kokià átakà galëtø padaryti protesto laiðkø raðymas politikams.
Kiek patys mokiniai yra atsakingi uþ savo teisiø gynimà ðiuolaikinëje visuomenëje?
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams nurodyti esamas problemas ir iðdëstyti argumentus protesto
laiðke. Laiðkai gali bûti tobulinami ir ið tikrøjø iðsiunèiami, jei gerai parengti.
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2 pratimas. „Vienas þmogus – vienas
balsas“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti balsavimà ir rinkiminæ kampanijà kaip
reiðkinius,
• iðreikðti nuostatas,
• parengti plakatà ir skrajutæ,
• parengti oficialià kalbà,
• priimti sprendimus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, spalvinimo priemonës.
Pratimas skirtas rinkimø kampanijai aptarti.
Eiga
Paklauskite mokiniø nuomonës apie jø teisæ balsuoti. Kodël tai yra labai vertinama, dël to buvo kovojama per visà istorijà, kodël tai svarbu? Kà mokiniai
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mano apie tai, kad jie greitai ágis teisæ balsuoti? Ar jie
tuo dþiaugiasi, domisi, ar abejingi, nesidomi?
Paskirstykite mokinius á tris grupes ir pasakykite,
kad jie turi tapti politine partija ir parengti partijos
manifestà. Papraðykite jø susitarti dël:
partijos pavadinimo,
partijos pirmininko ir pavaduotojo,
pagrindiniø partijos atstovaujamø nuostatø.
Skirkite kità uþduotá: pasirengti artëjanèiai rinkiminei kampanijai. Rinkiminë kampanija apims: 1) plakatø ir skrajuèiø parengimà (juose turi bûti iðdëstytos
pagrindinës partijos nuostatos, be to, jie turi bûti patrauklûs ir skatinti balsuoti uþ ðià partijà); 2) prisistatymà
susitikimuose su visuomene. Partijos turi numatyti
savo tikslus ir atsakomybæ bei parengti rinkiminës
kampanijos medþiagà.
Tada parodykite visiems parengtus plakatus ir iðdalykite skrajutes. Pateikite po keletà klausimø apie
pagrindinæ partijos politikà.
Baigdami papraðykite mokiniø paeiliui uþbaigti
sakiná: „Man balsavimo teisë reiðkia...“
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Pastaba. Ðis pratimas yra pasirengimas atlikti pratimà „Balsavimas! Balsavimas! Balsavimas!“ Padëkite
mokiniams iðdëstyti pagrindines partijos nuostatas
manifeste.

3 pratimas. „Balsavimas! Balsavimas!
Balsavimas!“
Ugdomi gebëjimai:
• argumentuotai kalbëti,
• atstovauti grupei ir reikðti jos nuomonæ,
• diskutuoti.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, raðikliai.
Pratimas – antroji „rinkimø kampanijos“ dalis.
Eiga
Pasakykite, kad ðis pratimas yra pratimo „Vienas
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Ðio pratimo metu kiekviena partija turës pristatyti
savo manifestà visuomenës susirinkime (t. y. visai klasei) ir atsakyti á susirinkusiøjø klausimus. Mokiniai,
dirbdami poromis, gali parengti klausimus partijoms
po jø prisistatymo.
Kai visuomenës susirinkimas baigtas, mokiniai slapta balsuoja uþ pasirinktàjà partijà (nebûtinai uþ savo).
Suskaièiuokite balsus ir paskelbkite nugalëtojus.
Baigdami paklauskite mokiniø, kiek asmenø nesutiko su jø partijos politika, liko iðtikimi savo partijai ir
balsavo uþ jà. Kiek pakeitë savo nuomonæ ir balsavo uþ
kità partijà? Kaip sekësi partijai derëtis ir bendrauti?
Kaip jautësi pristatydami partijos manifestà visai klasei? Kaip mokiniai jautësi pateikdami klausimø? Ko
pasimokë, kas jiems teiks dràsos, kai ateis laikas ið tikrøjø balsuoti?
Pastaba. Padëkite mokiniams sugalvoti klausimø,
kad pratimas bûtø tikroviškas.

þmogus – vienas balsas“ tæsinys ir antroji rinkimø kampanijos dalis.
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BENDRADARBIAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø panagrinëti pavyzdþius, kaip þmonës bendradarbiauja
gindami ir saugodami savo teises. Darbo birþa yra
akivaizdus pavyzdys, taip pat galima prisiminti pavyzdþiø ið istorijos.
UGDOMI GEBËJIMAI
1. Dirbti bendradarbiaujanèioje grupëje.
2. Pagrástai bei aiðkiai reikðti mintis, nuomonæ.
3. Išsakyti savo poreikius ir teises.
4. Derëtis.
5. Priimti sudëtingus sprendimus.
Pratimai
1. Narkotikø pasiûla ir paklausa.
2. Sveikata ir saugumas.
3. Að – uþ vienybæ, að – ne atsiskyrëlis.

1 pratimas. „Narkotikø pasiûla ir
paklausa“
Ugdomi gebëjimai:
• dirbti bendradarbiaujanèioje grupëje,
• argumentuotai bei aiškiai reikšti mintis, nuomonæ,
• atkakliai siekti numatyto tikslo,
• suvokti narkotikø sukeliamus pavojus,
• pasirinkti sveikà gyvenimo bûdà,
• priimti sudëtingus sprendimus.
Trukmë: 45 min.
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Priemonës: pratimo „Narkotikø pasiûla ir paklausa“ pagalbinis lapas „Rojaus sala“ – sukarpytas vienas
rinkinys 8 mokiniø grupei.
Pratimas skirtas narkotikø problemai aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius á maþas 8 asmenø grupes ir
papraðykite ásivaizduoti, kad jie yra maþos salos gyventojai. Saloje yra visuomenë, kuriai visuomenës poreikiai ir teisës svarbiau nei individø. Visi individai
vienodai dalijasi teises ir atsakomybæ. Á salà atvyko naujokas ið kitos ðalies. Ðis þmogus atsiveþë naujos medþiagos, kurià iðbandë keletas salos gyventojø. Kai kurie ið
jø sako, kad tai puiku ir suteikia jëgø sunkiai dirbant
bei padeda atsipalaiduoti. Kiti teigia, kad pasijuto apsvaigæ, juos pykino ir jø elgesys këlë pavojø aplinkiniams.
Visiems mokiniams išdalykite pratimo „Narkotikø
pasiûla ir paklausa“ pagalbinio lapo „Rojaus sala“ vaidmenø korteles. Mokiniai diskutuoja apie tai, ar turëtø
bûti vartojama nauja medþiaga, ar ji turëtø bûti visiðkai
uþdrausta, apribotas jos vartojimas, ar laisvai gali bûti
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ásigyjama. Papraðykite, kad kiekviena grupë sugalvotø
ðios medþiagos pavadinimà. Skirkite apie 15 min. vaidmenø þaidimui ir papraðykite grupës nariø pasiþymëti
svarbiausius argumentus.
Aptarkite kartu su visais mokiniais, papraðykite, kad
kiekviena grupë iðdëstytø savo argumentus.
Tada papraðykite mokiniø vël iðsiskirstyti á grupes
ir galutinai apsispræsti.
Aptarkite dar kartà. Kà grupë nusprendë ir kaip buvo pasiektas sprendimas? Papraðykite mokiniø, kad jie
susietø ðià diskusijà su savo ðalyje paplitusiu narkotiniø medþiagø vartojimu. Koks jø poþiûris á marihuanos legalizavimà, alkoholio ir tabako prieinamumà, kaip,
jø nuomone, mûsø visuomenë reaguotø á galimà naujos ir neiðbandytos medþiagos pasirodymà, kaip mokiniai spræstø „narkotikø problemà“? Koks, jø nuomone, veiksmingiausias sprendimas: maþinti narkotikø paklausà, t. y. imtis prevencijos, profilaktikos ir ðvietimo;
maþinti pasiûlà, t. y. rûpintis sienø kontrole, muitinës,
policijos darbu; narkotiniø medþiagø augintojams (pavyzdþiui, Pietø Amerikoje) siûlyti auginti nenarkotines medþiagas.
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Baigdami papraðykite, kad mokiniai individualiai
iðreikðtø, kaip ðio pratimo metu pasikeitë jø nuomonë
dël narkotiniø medþiagø.

3. Jûs esate verslininkas ir turite vieðbutá „Rojaus
saloje“. Kà jûs manote apie ðios medþiagos legalumà?

Pastaba. Turëkite tinkamos informacijos apie alkoholá, tabakà, marihuanà ir padëkite diskutuoti.

4. Jûs esate gydytojas. Kaip reaguojate á naujà medþiagà? Ar manote, kad ji galëtø bûti legali? Kuo tai
grindþiate?

Pratimo „Narkotikø pasiûla ir paklausa“
pagalbinis lapas „Rojaus sala“
1. Jûs esate teisininkas, kurio tikslas – skleisti taikà,
gërá, laisvæ, laimæ ir pan. Ar jûs legalizuosite ðià medþiagà, kokiu pagrindu? Su kuo reikëtø pasikonsultuoti prieð priimant sprendimà?
2. Jûs – mokslininkas ir esate labai susidomëjæs naujàja medþiaga. Jûs manote, kad ji gali daryti teigiamà
poveiká ir galëtø bûti naudojama medicinoje. Jûs taip
pat skaitëte keletà moksliniø straipsniø, kuriuose teigiama, kad ði medþiaga gali bûti pavojinga. Ar jûs pritariate tam, kad ði medþiaga bûtø vartojama „Rojaus
saloje“? O gal nepritariate? Kodël?
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5. Jûs esate tëvas. Kà norëtumëte suþinoti apie ðià
medþiagà? Kaip reaguotumëte, jeigu jûsø vaikas jà vartotø, jei ji bûtø legali?
6. Jûs esate firmos, kuri galëtø tiekti ðià medþiagà,
direktorius. Koks jûsø poþiûris?
7. Jûs esate saloje gyvenantis jaunuolis. Kartais jums
bûna nuobodu, saloje nëra kà veikti. Kaip jûs vertinate
naujos legalios medþiagos pasirodymà?
8. Jûs dirbate reklamos agentûroje. Kam teiktumëte
pirmenybæ: legalizavimui ar ne? Kodël?
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2 pratimas. „Sveikata ir saugumas“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti atsakomybæ uþ poelgius,
• analizuoti elgesio pasekmes,
• árodinëti diskutuojant,
• atremti árodymus diskutuojant.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai, pratimo „Sveikata ir saugumas“ pagalbinis lapas – po vienà kopijà 4 mokiniø grupei.
Pratimas skirtas atsakomybei uþ nelaimingus atsitikimus aptarti.
Eiga
Papraðykite visø mokiniø „minèiø lietaus“ bûdu suraðyti nelaimingø atsitikimø mokykloje ir darbe prieþastis. Pavyzdþiai (jeigu jø nepasako patys mokiniai):
alkoholis, rûkymas, narkotikai, neatsakingas elgesys.
Paklauskite, kas yra atsakingas uþ saugumo uþtikrinimà vieðosiose vietose – asmuo ar institucijos. Pateikite
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pavyzdþiø: kelto „Estonija“ avarija, sprogimas Èernobylyje.
Paskirstykite mokinius po keturis ir išdalykite po
vienà pratimo „Sveikata ir saugumas“ pagalbinio lapo
kopijà. Paprašykite laikytis instrukcijos. Skirkite apie
10 min.
Tada papraðykite, kad kiekvienas ketvertukas susijungtø su kita grupe ir sudarytø 8 þmoniø grupes.
Aptarkite paklausæ, kas buvo atsakingas uþ saugumà
kiekvienu atveju, kaip kilo konfliktas tarp asmens poreikiø ir teisiø.
Dirbdami su visa klase atkreipkite mokiniø dëmesá, kad kai kurios firmos, ypaè transporto, tikrina
vairuotojus dël alkoholio vartojimo. Papraðykite mokiniø dirbti poromis. Vienas mokinys turi ginti nuomonæ, kad reikia tikrinti darbuotojus dël alkoholio vartojimo. Kitas mokinys turi tvirtinti prieðingai. Pasiûlykite mokiniams apie tai pagalvoti prieð pradedant
dirbti poromis. Padëkite ir priminkite, kad jie turëtø
uþsiminti apie tabako ir nelegaliø narkotiniø medþiagø vartojimo þalà.
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Kai baigsite, visi kartu aptarkite argumentus dël
tikrinimo. Ar manote, kad toks tikrinimas turëtø tapti
áprasta procedûra darbovietëse? Kokias taisykles, reguliuojanèias darbuotojø alkoholio vartojimà darbe,
ádiegtumëte, jeigu bûtumëte darbdavys? Ar tokios taisyklës turëtø reguliuoti visø narkotikø vartojimà? Kà
manote apie tabakà? Ar tikrinimas dël narkotikø vartojimo paþeidþia þmogaus teises?
Apibendrindami papraðykite mokiniø paeiliui pasiûlyti po vienà dalykà, uþ kurá jie galëtø prisiimti atsakomybæ, kad mokykloje bûtø saugiau.
Pastaba. Bûkite pasirengæ palaikyti grupës diskusijà ir pateikti informacijos apie sveikatà ir saugumà
(kaip tai paveikia mokyklà).
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Pratimo „Sveikata ir saugumas“ pagalbinis lapas
„Nelaimingi atsitikimai“
1. Maðinos operatorius gamykloje smarkiai perðalo.
Uþuot praleidæs ðià naktá nedirbdamas, geria stiprius
vaistus, kuriø instrukcijoje paraðyta, kad jie gali sukelti mieguistumà.
Kokios galëtø bûti tokio poelgio pasekmës?
Jeigu bûtumëte gamyklos vadovas, kaip jûs elgtumëtës
tokiu atveju?
2. Fermos darbininkas labai daug rûko. Fermos pastatuose rûkyti draudþiama. Jis tai ignoruoja ir daþnai
eina á sandëlá, kad ramiai parûkytø.
Kokios galëtø bûti tokio poelgio pasekmës?
Kaip pasielgtumëte su darbininku, jeigu bûtumëte fermos savininkas?
3. Fizinio lavinimo mokytojas mëgsta pietauti kavinëje. Kai darbas pasidaro ypaè sunkus, jis mëgsta iðgerti alkoholio, kad atsipalaiduotø.
Kokios galëtø bûti tokio poelgio pasekmës?
Jeigu bûtumëte mokyklos direktorius, kà darytumëte tai
pastebëjæs?
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4. Miðko darbininkas, kuriam darbo metu tenka dirbti benzininiu pjûklu, kartais rûko „þolæ“ pietø metu.
Kokios galëtø bûti tokio poelgio pasekmës?
Jeigu bûtumëte darbdavys, kà darytumëte tai pastebëjæs?
5. Sunkveþimio vairuotojas savaitgaliais vaþiuoja á
keliones, kad papildomai uþsidirbtø. Jis turi labai maþai laiko poilsiui ir nuolatos jauèiasi pavargæs.
Kokios galëtø bûti tokio poelgio pasekmës?
Jeigu bûtumëte darbdavys, kaip pasielgtumëte tokiu atveju?

3 pratimas. „Að – uþ vienybæ, að ne –
atsiskyrëlis“
Ugdomi gebëjimai:
• laisvai reikšti savo nuomonæ,
• išreikšti savo poreikius ir teises,
• derëtis,
• priimti abiem pusëms tinkamus sprendimus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai ir spalvoti
rašikliai.
Pratimas skirtas mokytis konstruktyviai diskutuoti ir
priimti abiem pusëms tinkamus sprendimus.
Eiga
Paskirstykite mokinius á grupes po 4–6 asmenis.
Papraðykite, kad kiekviena grupë iðsirinktø vadovà,
kuris bus maþos firmos direktorius. Kiti grupës nariai
vaidins firmos darbuotojus. Paaiðkinkite, kad firmos
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direktorius nusprendë ðiø metø kalëdinæ firmos darbuotojø ðventæ (kurià apmoka firma) pirmà kartà surengti be
alkoholio. Direktorius nori, kad jo darbuotojai atliktø
suplanuotus darbus ir nevairuotø iðgëræ. Kiekvienos
grupës direktoriai turi ðià naujà tvarkà paaiškinti darbuotojams. Darbuotojai turi pareikšti savo nuomonæ.
Kai baigsite vaidmenø þaidimà, tegul kiekviena
grupë savo argumentus pasako visiems. Kai grupës
iðdëstys savo argumentus, paklauskite: kieno poreikiai ir teisës buvo svarbiausi vaidmenø þaidime; kas
laimëjo – direktorius ar darbuotojai; ar turëjo átakos
tai, kad darbuotojai palaikë vienas kità prieðindamiesi
direktoriaus pasiûlymui; jei taip, tai kokios.
Pakeiskite kalëdinës ðventës temà, pavyzdþiui:
darbo saugumas, atlyginimo padidinimas, darbo laiko pakeitimas. Pakartokite anksèiau pateiktus klausimus.
Kas pasikeitë?
Papraðykite visø mokiniø susitarti dël kokio nors
aktualaus ginèytino klausimo mokykloje (uniformos,
áëjimas ir iðëjimas ið mokyklos, tvarka valgykloje, diskotekos ir pan.).
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Vël dirbkite maþomis grupëmis ir papraðykite, kad
pusë grupës nariø pasirengtø pateikti ðá klausimà mokyklos vadovams, o kita pusë – parengtø mokyklos vadovø argumentus. Pasirengimui skirkite apie 10 min.
Surenkite abiejø pusiø susitikimà ir derybø bûdu
bandykite pasiekti abiem pusëms priimtinà sprendimà.
Aptarkite su visais svarbiausius argumentus ir padarykite išvadas.
Baigdami pratimà, klauskite mokiniø:
Kokiø reikia ágûdþiø argumentams pateikti?
Ar buvote iðklausytas? Ávertintas? Pripaþintas?
Kaip jautëtës bûdamas vadovu (darbuotoju)?
Kaip svarbu bendradarbiauti stengiantis pakeisti darbo
aplinkà?
Kuri grupë – direktorius ar darbuotojai – buvo stipresnë
ir kodël?
Kieno poreikiai ir teisës svarbiau?
Kokiø ágûdþiø reikëtø, jeigu ið tikrøjø tektø dalyvauti
panaðiose derybose?
Pastaba. Padëkite mokiniams pasirengti direktoriaus argumentø. Savo argumentus mokiniai vëliau galës ið tikro pateikti mokyklos vadovams.
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GYVENIMO SUNKUMØ
ÁVEIKIMAS

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Suprasti tëvus ir jø pareigas bei jø keitimàsi
augant vaikams.
2. Suvokti, kad ir tëvai turi poreikiø, ir juos
reikia derinti su vaikø poreikiais bei teisëmis.
3. Priimti sprendimus.
4. Pateikti argumentø.
5. Bendradarbiauti grupëje.
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Pratimai
1. Jeigu að turëèiau vaikà, galëèiau...
2. Tëvai turëtø bûti…
3. Kas tai yra ið tikrøjø?
4. Aš šitaip nesielgèiau.

Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø atsineðti paveikslëliø ar nuotraukø ir padaryti koliaþà „Tëvai yra...“

1 pratimas. „Jeigu að turëèiau vaikà,
galëèiau...“
Ugdomi gebëjimai:
• ávertinti asmeninius poreikius ir derinti juos su
pareigomis,
• suprasti tëvus ir jø pareigas bei jø keitimàsi augant vaikams,
• pripaþinti tëvø poreikius, kuriuos reikia derinti
su vaikø poreikiais bei teisëmis.
IX–X KLASËS
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Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, rašikliai,
dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas vaikø ir jø tëvø poreikiams ir pareigoms aptarti.
Eiga
Duokite kiekvienam mokiniui po popieriaus lapà
ir raðiklá. Papraðykite lapà padalyti vertikaliai pusiau.
Tegu mokiniai individualiai deðinëje lapo pusëje suraðo 10 dalykø, kuriuos jiems patinka daryti ar norëtø
daryti ateityje, pavyzdþiui, per ateinanèius 10 metø. Tai
turi apimti laisvalaiká ir darbà (profesijà).
Tada papraðykite mokiniø, kad kairëje lapo pusëje
paþymëtø dalykus, kuriø jie negalëtø daryti, jeigu turëtø maþà vaikà. Pasiûlykite ið pradþiø aptarti poromis.
Tada kartu aptarkite: kiek dalykø negalëtumëte
daryti, jei turëtumëte maþà vaikà? Kà tai sako apie tëvø
pareigas?
Papraðykite visos grupës „minèiø lietaus“ bûdu
baigti frazæ „Tëvai yra...“.
Aptarkite atsakymus. Tada papraðykite mokiniø poromis sudaryti tëvø pareigø sàraðà, kai vaikø amþius
IX–X KLASËS
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5, 10, 15 ir 18 metø. Aptarkite su visais mokiniais, kaip
keièiasi tëvø pareigos vaikui augant. Kokie yra tëvø
poreikiai? Kaip tai sutampa su vaikø poreikiais ar prieðtarauja jiems?
Baigdami papraðykite mokiniø pagalvoti ir individualiai uþsiraðyti, kokiu savo gyvenimo laikotarpiu
norëtø turëti vaikø, kaip jie derintø savo ir vaikø
poreikius.
Pastaba. Bûkite pasirengæ palaikyti visos grupës diskusijà.

2 pratimas. „Tëvai turëtø bûti...“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti ágûdþius, kurie reikalingi tëvams
auginant vaikus,
• analizuoti savo turimus ágûdþius,
• kritiðkai analizuoti ágûdþius, kurie padeda
bûti gerais tëvais.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, rašikliai.
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Pratimas skirtas tëvystës klausimui aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius poromis ir papraðykite, kad
pasiskirstytø á A ir B. Uþraðykite lentoje toliau pateikiamus teiginius ir papraðykite mokiniø: A – pateikti
teiginá palaikanèiø argumentø, B – prieðtaraujanèiø.
Papraðykite pagalvoti apie vaikø ir tëvø poreikius, teises ir pareigas kiekvienu atveju. Skirkite apie 3 min.
kiekvienam teiginiui ir papraðykite porø po kiekvieno
tokio aptarimo iðsakyti tikràjá savo poþiûrá.
Moterys, turinèios maþø vaikø, neturëtø dirbti.
Visi vyrai turëtø bûti vienodai atsakingi uþ vaikø prieþiûrà kaip ir moterys.
Sunku auginti tik maþus vaikus.
Niekas neturëtø turëti vaikø bent iki 25 metø.
Vieniðai motinai (tëvui) per sunku auginti vaikà.
Kartu su visa klase trumpai aptarkite mokiniø nuomones.
Tada pasiskirstykite á maþas grupes. Papraðykite mokiniø sudaryti visø ágûdþiø, kurie reikalingi tëvams
auginant vaikà iki 3 metø, sàraðà. Papraðykite mokiniø
pagalvoti apie viskà, kà turi daryti tëvai.
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Paskui papraðykite, kad mokiniai sugrupuotø iðvardytus ágûdþius tokiu bûdu:
bûtini ágûdþiai,
pageidautini, bet nebûtini,
nebûtini ágûdþiai.
Paprašykite, kad mokiniai grupuodami prieitø prie
bendros iðvados. Paskui papraðykite, kad aptartø savo
darbo rezultatus su visa klase. Klauskite:
Kokiø ágûdþiø jau turite?
Kaip svarbu ágyti ðiø ágûdþiø prieð tampant tëvu (motina)?
Kokiø reikëtø sàlygø, kad galëtumëte ágyti tokiø ágûdþiø?
Baigdami papraðykite, kad kiekvienas mokinys pasakytø po vienà tëvams reikalingà ágûdá, kurá jis jau
turi, ir po vienà, kurá jam reikëtø ágyti.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams nurodyti tëvams reikalingø ágûdþiø, pavyzdþiui: iðklausyti,
suprasti poreikius, atsipalaiduoti, tvarkyti ðeimos biudþetà, derëtis, suprasti, padràsinti, prisitaikyti, planuoti
ateitá, bendradarbiauti, kurti jaukià aplinkà, átikinti, bendrauti ir kt.
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3 pratimas. „Kas tai yra ið tikrøjø?“
Ugdomi gebëjimai:
• pakviesti ir priimti sveèius,
• bendradarbiauti,
• priimti sprendimus,
• suprasti tëvø vaidmenis, pareigas ir maþø
vaikø poreikius.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Kas tai yra ið tikrøjø?“ pagalbinio lapo „Pasirengimas priimti sveèià“ kopijà kiekvienam mokiniui.
Šiuo pratimu siekiama mokytis priimti sveèià ir aptarti
tëvø vaidmená.
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Mokiniams iðdalykite po vienà pratimo „Kas tai yra
ið tikrøjø?“ pagalbinio lapo „Pasirengimas priimti sveèià“
kopijà ir skirkite laiko, kad jie pasiskirstytø vaidmenimis ir pareigomis.
Sveèiui iðëjus, pasilikite laiko aptarti:
Kà suþinojote apie tëvø vaidmenis, pareigas, poreikius
ir teises?
Kà suþinojote apie maþø vaikø poreikius ir teises?
Kaip ðis pratimas pakeitë ar patvirtino jûsø poþiûrá á
tëvystæ?
Kaip sekësi grupei bendradarbiauti, rengiantis priimti
sveèià? Ar visi buvo átraukti? Kaip priëmëte sprendimus?
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams, jei
jiems prireiks jûsø pagalbos.

Eiga
Pakvieskite sveèiø. Papraðykite mokiniø, kad pasikviestø tëvà ar mamà ir maþà vaikà, jeigu yra galimybë,
ir suþinotø atsakymus á klausimus apie tëvø vaidmená
ir tëvø bei maþø vaikø poreikius, tëvø pareigas.
IX–X KLASËS

79

GYVENIMO ÁGÛDÞIØ UGDYMAS

POREIKIAI, TEISËS IR ATSAKOMYBË

Pratimo „Kas tai yra ið tikrøjø?“ pagalbinis lapas „Pasirengimas priimti sveèià“
1) apsilankymo tikslas,
2) ko mes tikimës ið ðio vizito,

10) kas pateiks pirmà klausimà,
11) kaip reikëtø klausti, kokiø klausimø pateikti,
kokia tvarka,

3) kaip reikëtø pasirinkti sveèià,
4) kà reikëtø pasikviesti ir kodël,

12) kaip reikëtø uþbaigti susitikimà, kaip padëkoti
ir kas tai padarys,

5) kaip reikëtø kviesti ir kas tai padarys,

13) ar reikëtø pasivaiðinti, kas bus uþ tai atsakingas,

6) kas pasitiks sveèià,

14) kas palydës sveèià,

7) kas vyks, kai sveèias áeis á klasæ,

15) kas vyks paskui,

8) kaip mes padësime sveèiui jaukiai jaustis,

16) ar visi átraukti.

9) kaip reikëtø susësti,
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4 pratimas. „Aš šitaip nesielgèiau“
Ugdomi gebëjimai:
• analizuoti vaikø ir tëvø poreikius ir teises,
• suvokti pozityvaus bendravimo su ávairaus
amþiaus þmonëmis svarbà.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Aš šitaip nesielgèiau“
pagalbinio lapo „Aš šitaip nesielgèiau su savo vaiku“
kopijà trijø mokiniø grupei.
Pratimas skirtas tëvø ir vaikø bendravimo ypatumams
aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius po tris ir išdalykite po vienà
pratimo „Aš šitaip nesielgèiau“ pagalbinio lapo „Aš
šitaip nesielgèiau su savo vaiku“ kopijà. Paprašykite jø keièiantis situacijoms paeiliui keistis ðiomis
pareigomis:
garsiai perskaityti situacijà,
atsakyti: „Jeigu tai bûtø buvæs mano vaikas, að bûèiau
…, nes manau, kad…“,
nuspræsti, kieno poreikiai buvo patenkinti kiekvienu atveju ir kieno teisës pripaþintos – tëvø ar vaikø.
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Papraðykite, kad mokiniai sugráþtø á bendrà grupæ,
ir padiskutuokite:
kieno teisës ir poreikiai svarbiausi,
ar vaikas ið tiesø turi teises kai kuriose situacijose?
Dabar paskirstykite mokinius á maþas grupes ir
papraðykite kiekvienos grupës sudaryti visø tëvø savo vaikams sakomø draudimø, prasidedanèiø „Ne“
(pavyzdþiui, neverk, neliesk, neðiukðlink, nekiðk á burnà), sàraðà.
Papraðykite, kad grupës iðsirinktø po vienà mokiná,
kuris vaidintø ikimokyklinukà, o kiti paeiliui skaitytø
po vienà draudimà ið sudaryto sàraðo. Aptardami su
visais mokiniais paklauskite, kaip jautësi „ikimokyklinukas“, kai jam buvo sakoma „Ne“.
Papraðykite grupiø pakeisti ðá sàraðà pozityviais teiginiais – aiðkinanèiais, kodël negalima ðitaip elgtis, ir
skambanèiais ðvelniai (pavyzdþiui, tai pavojinga, taip
nedera elgtis, tai pridaro man daug rûpesèiø).
Perskaitykite pozityvius teiginius tam paèiam „ikimokyklinukui“. Papraðykite jo papasakoti visai klasei,
kaip jis jautësi girdëdamas pozityvius teiginius.
Klauskite: koks buvo skirtumas? Kaip svarbu sugebëti bendrauti netgi su maþu vaiku? Kaip manote, ar
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maþi vaikai visada turi teisiø? Ar jø poreikiai turi bûti
tenkinami visuomet, ar tik kai kada? Kada ne?
Baigdami papraðykite mokiniø individualiai pagalvoti, kaip jie jaustøsi, kai sakomi draudimai, ir kaip jie
turëtø bendrauti su maþais vaikais.
Pastaba. Bûkite pasirengæ padëti mokiniams atlikti
bendravimo uþduotá, ávertinkite labai skirtingà asmeninæ jø patirtá. Labai svarbu, kad jie nemanytø, jog yra
vienintelis teisingas poelgis. Tëvai elgiasi skirtingai.

5) Berniukas aprengtas roþinës spalvos drabuþëliais.
6) Vaikas klykia parduotuvëje, o jo tëvas á tai
nekreipia dëmesio.
7) Vaikas gatvëje be kelniø.
8) Vaikas þaidþia sniegu be palto, pirðtiniø, kepurës,
apsiavæs ðlepetëmis.
9) Tëvas (motina) muða vaikà per uþpakalá.

Pratimo „Aš šitaip nesielgèiau“ pagalbinis lapas
„Aš šitaip nesielgèiau su savo vaiku“
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10) Vaikas voliojasi ant grindø.

1) Berniukas šlapinasi prie namo kampo.

11) Vaikas, paramstytas lovelëje, pats geria
ið buteliuko.

2) Vaikas sëdi veþimëlyje iðsiterliojæs ðokoladu.

12) Motina maitina krûtimi vieðoje vietoje.

3) Vaikas sëdi veþimëlyje ir valgo bulviø traðkuèius.

13) Vaikas rëkia ir bëgioja ratu parduotuvëje.

4) Vaikšèiojantis vaikas èiulpia èiulptukà.

14) Ðeðiø mënesiø kûdikis èiulpia saldainá.
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Pratimai
1. Kaip áveikti sudëtingas socialines situacijas?
2. Alkoholis: kà mes galime daryti? Kaip derëtø
elgtis?
3. Paaugliø nëðtumas. Kokia jûsø nuomonë?
4. Kaip aš galiu tai ištverti?

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Valdyti emocijas.
2. Áveikti sudëtingas situacijas.
3. Spræsti problemas.
4. Suprasti alkoholio vartojimo prieþastis ir
pasekmes.
5. Pozityviai áveikti su alkoholio vartojimu
susijusias problemas.

Ávadinë uþduotis. Rengdamiesi antram pratimui
mokiniai gali iðsiaiðkinti (atlikti nedidelæ apklausà), kur
galima gauti alkoholio, panagrinëti alkoholio reklamas,
alkoholio vartojimo pasekmes.

1 pratimas. „Kaip áveikti sudëtingas
socialines situacijas?“
Ugdomi gebëjimai:
• atpaþinti ir ávardyti savo jausmus,
• valdyti savo emocijas,
• išreikšti jausmus,
• áveikti sudëtingas socialines situacijas.
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Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai,
pratimo „Kaip áveikti sudëtingas socialines situacijas?“
pagalbinis lapas (viena sukarpyta kopija).
Pratimas skirtas mokytis áveikti sudëtingas socialines
situacijas.
Eiga
Paaiðkinkite mokiniams, kad ðis pratimas leis iðbandyti sudëtingø socialiniø situacijø áveikimo bûdus. Pateikite sudëtingos socialinës situacijos pavyzdá ið savo,
jauno þmogaus, asmeninës patirties (þr. pratimo „Kaip
áveikti sudëtingas socialines situacijas?“ pagalbiná lapà). Trumpai pasakykite, kaip jûs jautëtës ir elgëtës toje
situacijoje.
Paklauskite mokiniø, ar jie turi sunkiø socialiniø
situacijø pavyzdþiø ið patirties. Suraðykite jas lentoje
arba dideliame popieriaus lape.
Papraðykite, kad mokiniai pagalvotø ir pasakytø,
kaip jautësi tose situacijose. Uþraðykite tai lentoje ties
atitinkama situacija.
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Tada papraðykite mokiniø pasiûlyti bûdø, kaip elgtis tokioje situacijoje. Juos uþraðykite.
Atsitiktine tvarka paskirstykite mokinius po tris ir
iðdalykite grupelëms po vienà situacijos kortelæ (þr. priemones).
Papraðykite, kad kiekviena grupë perskaitytø savo
situacijà. Jeigu grupë nori, gali panaudoti savo idëjà.
Tada kiekviena grupë turi apibûdinti jausmus, kuriuos
jiems sukelia ði situacija, ir kiekvienàkart pateikti pasiûlymø, kaip suvaldyti ðiuos jausmus. Papraðykite, kad
pateiktø po 2–3 pavyzdþius.
Tada papraðykite savanoriø suvaidinti grupës situacijà: kilusius jausmus ir jø valdymo bûdus. Papraðykite, kad ir kitos grupës tai padarytø. Aptarkite
áveikimo bûdus: ar jie padëjo ðioje situacijoje? Ar jie
padëtø tikrame gyvenime?
Pastaba. Jeigu reikia, pasiûlykite mokiniams papildomø áveikimo bûdø, kad juos apsvarstytø ir panaudotø vaidmenø þaidime, pavyzdþiui, bûti tvirtam, mesti
iððûká, bûti sàþiningam, atviram, draugiškam, pasisakyti savo jausmus.
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Pratimo „Kaip áveikti sudëtingas socialines situacijas?“ pagalbinis lapas
1. Ateiti á naujà klasæ ar grupæ.

7. Bûti apgautam.

2. Kiti suþino apie tave tai, ko neþinojo.

8. Bûti ignoruojamam.

3. Visi á tave suþiûra.

9. Bûti paþemintam.

4. Suaugusieji pradeda aptarinëti tave, tarsi tavæs
èia nebûtø.

10. Kaþkas uþlenda prieð tave eilëje.

11. Išeiti su draugais, uþmiršus pasiimti pinigø.
5. Kalbëti prieš klasæ ar grupæ.

6. Pasigerti ir apsivemti viešoje vietoje.
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12. Išeiti su draugais, apsirengus „netinkamais“
drabuþiais.
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2 pratimas. „Alkoholis: kà mes galime
daryti? Kaip derëtø elgtis?“
Ugdomi gebëjimai:
• prisiimti atsakomybæ,
• išreikšti savo jausmus,
• pozityviai áveikti su alkoholio vartojimu susijusias problemas.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: atmintinë apie alkoholio poveiká, vartojimo þalà fizinei ir psichikos sveikatai ir pan., dideli
popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas alkoholio vartojimo problemoms aptarti.
Eiga
Paklauskite mokiniø, koks narkotikas labiausiai paplitæs visuomenëje. Alkoholis.
Paklauskite, kas ið mokiniø bent kartà ragavo alkoholio. Kur ir kada pirmà kartà jo paragavo? IðsiaiðkinkiIX–X KLASËS
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te prieþastis, kodël kai kurie þmonës negeria alkoholio,
pavyzdþiui, dël religiniø ásitikinimø, paproèiø, nemëgsta, dël neigiamø pasekmiø. Kai þmonës vartoja
alkoholá, kokio poveikio jie tikisi, laukia? Kaip dar
alkoholis veikia þmoniø kûnà, jausmus ir elgesá?
Paaiðkinkite, kad atlikdami kità uþduotá aptarsite
bûdus, kaip galima spræsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas. Papraðykite, kad mokiniai „minèiø
lietaus“ bûdu pateiktø kuo daugiau su alkoholio vartojimu susijusiø neigiamø situacijø, á kurias gali patekti jaunimas, pavyzdþiui, konfliktai, smurtas, ligos,
daþnos iðgertuvës, kontrolës praradimas, ir suraðykite
jas lentoje.
Paskirstykite mokinius á grupes po penkis ir papraðykite kiekvienos grupës nagrinëti po vienà ið iðvardytø situacijø. Paklauskite grupës, kaip geriausia áveikti
jø situacijà pasinaudojant ðiuo planu:
apie kà ši situacija,
ar reikalinga skubi pagalba,
kà reikia padaryti,
kas kà daro,
kokios reikia pagalbos.
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Pakvieskite mokinius kartu padiskutuoti, kaip jie
jaustøsi spræsdami su alkoholiu susijusià situacijà: ar
jiems atrodo, kad turi pakankamai þiniø ir ágûdþiø?
Galbût pasiûlysite mokiniams tæsti ðá pratimà ir pasikviesti sveèià, su kuriuo diskutuotumëte kokiu nors
klausimu, kilusiu pratimo metu, pavyzdþiui, asmená,
kuris gali pamokyti teikti pirmàjà pagalbà, priklausomybiø centro socialiná konsultantà, baro savininkà,
policininkà.
Pastaba. Ið anksto aptarkite su sveèiu, kad jis ne
skaitytø paskaità, o diskutuotø su mokiniais apie juos
dominanèias situacijas, pateiktø pasiûlymø, kaip jas
reikëtø áveikti.

3 pratimas. „Paaugliø nëðtumas.
Kokia jûsø nuomonë?“
N. B. Prieð atlikdami ðá pratimà ásitikinkite, kad jo
turinys atitinka jûsø poþiûrá á lytiðkumo ugdymà.
Ugdomi gebëjimai:
• kalbëti apie problemà,
• valdyti savo emocijas ir jausmus,
• áveikti situacijà, suvaldant kylanèius jausmus
(pavyzdþiui, ramiai diskutuoti apie paaugliø nëðtumà).
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas paaugliø nëðtumo problemai aptarti.
Eiga
Pasakykite, kad viena paauglystës problemø yra
nëðtumas. Kà apie tai mano mokiniai?
Papraðykite mokiniø miðriomis 5 asmenø grupëmis,
taikant „minèiø lietaus“ bûdà, paanalizuoti ðiuos
klausimus:
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Kokie galëtø bûti teigiami vaiko turëjimo paauglystëje
aspektai?
Kokie galëtø bûti neigiami vaiko turëjimo paauglystëje
aspektai?
Papraðykite, kad kiekviena grupë visiems sakytø
svarbiausias mintis abiem klausimais. Padiskutuokite,
ar tai gera mintis. Kaip mokiniai mano, ar paaugliø nëðtumas daþniausiai yra apgalvotas, ar atsitiktinis?
Jei apgalvotas, kokie svarbiausi dalykai paskatino bûsimus tëvus, vaikinà ir merginà, pasirinkti toká sprendimà?
Ar vaikino ir merginos sprendimo prieþastys yra tos paèios?
Jei atsitiktinis, kokie svarbiausi dalykai paskatino
bûsimus tëvus, vaikinà ir merginà, pasirinkti toká sprendimà? Ar vaikino ir merginos sprendimo prieþastys yra
tos paèios?
Yra daugybë bûdø iðvengti tëvystës. Paskirstykite
mokinius atsitiktinai po penkis ir papraðykite grupiø
suraðyti visus jiems þinomus bûdus, kaip iðvengti nëðtumo.
Aptarkite su visais mokiniais, pakomentuokite ir paaiðkinkite. Tada papraðykite kiekvienos grupës pasirinkti po vienà bûdà ir suplanuoti, kaip já ágyvendinti.
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Aptarkite tai visi kartu ir padiskutuokite, kaip ðie bûdai galëtø bûti pristatomi kitiems jauniems þmonëms,
pavyzdþiui, jaunimo klubuose, vietinëje spaudoje ar
per radijà, susirinkime (atsiminkite, kad mokiniø þinios apie lytiðkumà yra skirtingos).
Pastaba. Bûdai pristatyti ðá klausimà kitiems þmonëms galëtø bûti skrajutës, ðûkiai, televizijos reklama,
eilëraðèiai ir kt.

4 pratimas. „Kaip aš galiu tai ištverti?“
Ugdomi gebëjimai:
• bûti tvirtam,
• priimti kitokià nuomonæ,
• áveikti sudëtingas situacijas,
• išreikšti emocijas ir jausmus,
• bûti empatiðkam (ásijausti á kito jausmus),
• priimti sprendimus,
• bendrauti sudëtingose situacijose.
Trukmë: 45 min.
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Priemonës: viena sukarpyta pratimo „Kaip aš galiu
tai ištverti?“ pagalbinio lapo kopija.
Pratimas skirtas mokytis áveikti sudëtingas situacijas.
Eiga
Paaiðkinkite visai klasei, kad ðis pratimas padës iðsiaiðkinti, kaip elgtis sudëtingose situacijose.
Paskirstykite mokinius atsitiktinai po tris. Duokite
kiekvienai grupei po situacijø kortelæ. Papraðykite perskaityti situacijas ir apaèioje paraðyti vienà bûdà, kaip
áveikti situacijà. Tada mokiniai turi persiøsti situacijos
kortelæ kitai grupei, o patys gauti situacijos kortelæ ið
kitos grupës. Papraðykite grupiø perskaityti naujà situacijà ir uþraðyti antrà áveikimo bûdà. Tada vël kortelë
persiunèiama kitai grupei. Papraðykite grupiø vël perskaityti naujà situacijà ir uþraðyti treèià áveikimo bûdà.
Kiekviena grupë turi persiøsti treèià kortelæ kitiems ir
susigràþinti tà kortelæ, kurià pirmiausia pildë.
Dabar uþduoties tikslas keièiasi: kiekviena grupë
perskaito kortelæ, kiekvienas grupës dalyvis individualiai nusprendþia, kurá sprendimo variantà jis renkasi,
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ir pasako tai kitiems. Atkreipkite mokiniø dëmesá, kad
svarbu iðklausyti kitø nuomonæ ir pasirinkimà. Paskatinkite mokinius palaikyti vieni kitus aiðkinantis skirtingo pasirinkimo prieþastis ir ávertinant tokio pasirinkimo pasekmes. Kortelës gali bûti siunèiamos toliau
ir uþduotis kartojama 4–5 kartus.
Papraðykite grupiø pasidalyti mintimis apie tai, kaip
pavyko susitarti ir kuo skyrësi jø atsakymai. Ar buvo
sunku susitaikyti, kad kiti mokiniai situacijà vertino
kitaip? Ko galëtume pasimokyti ið kitø þmoniø poþiûrio á situacijà?
Pastaba. Jei norite, galite pasiûlyti savø situacijø,
kurios aktualios mokiniams.
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Pratimo „Kaip aš galiu tai ištverti“ pagalbinis lapas
1. Draugas ateina á mokyklà po keliø dienø,

2. Vakarëlio metu draugas pasiûlo „þolës“.

praleistø dël ðeimos nario mirties.

A) ………………………………………..

A) ………………………………………..

B) ………………………………………..

B) ………………………………………..

C) ………………………………………..

C) ………………………………………..
3. Atrodo, kad tavo tëvai nuolat pykstasi.

4. Tavo draugai juokauja apie prezervatyvus,

A)………………………………………..

bet tu ne viskà supranti.

B)………………………………………..

A) ………………………………………..

C)………………………………………..

B) ………………………………………..
C) ………………………………………..

5. Tu turi fizinæ negalæ. Kartais tavo draugai per

6. Mokykloje tave nubaudþia uþ tai, kà padarë

daug paslaugûs.

tavo draugas.

A) ………………………………………..

A) ………………………………………..

B) ………………………………………..

B) ………………………………………..

C) ………………………………………..

C) ………………………………………..
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Pratimo „Kaip aš galiu tai ištverti“ pagalbinis lapas (tæsinys)
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7. Vienas ið tavo draugø pasako, kad jis yra
homoseksualus.
A)………………………………………..
B)………………………………………..
C)………………………………………..

8. Tu nerimauji dël to, kad vienas ið tëvø
per daug geria.
A)………………………………………..
B)………………………………………..
C)………………………………………..

9. Tavo vyresnis brolis yra 18 metø, jis negauna
darbo ir dël to labai nusiminæs.
A)………………………………………..
B)………………………………………..
C)………………………………………..

10. Jaunesná mokiná daþnai uþgaulioja vyresnieji
mokyklos autobuse.
A)………………………………………..
B)………………………………………..
C)………………………………………..
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Pratimai
1. Informacija apie narkotikus. Kokie jø poþymiai?
2. Išreikšti siekius ir siekti pasirinkto tikslo.
3. Nebijok pasakyti „Ne“.
4. Kas atsakingas?

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Kritiškai analizuoti informacij¹ apie narkotikus.
2. Atkakliai siekti tikslo.
3. Planuoti savo veiksmus.
4. Tvirtai pasakyti „ne“.
5. Ávertinti asmeninæ atsakomybæ.

IX–X KLASËS

Ávadinë uþduotis. Likus kelioms savaitëms iki
pratimo papraðykite mokiniø surinkti informacijos
(laikraðèiø ar þurnalø straipsniø) apie aguonas arba
kitokius narkotikus, patraukusios mokiniø dëmesá.
Pratimo vedëjui reikëtø turëti populiariø, mokiniams
analizuoti tinkamø atmintiniø ar kitokiø straipsniø.
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1 pratimas. „Informacija apie narkotikus.
Kokie jø poþymiai?“
Ugdomi gebëjimai:
• kritiškai analizuoti informacijà apie narkotikus,
• diskutuoti grupëje,
• teikti pagrástus pasiûlymus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: mokiniø surinkta informacija (þr. ávadinæ uþduotá).
Pratimas skirtas informacijai apie narkotikus aptarti.
Eiga
Paaiðkinkite mokiniams, kad ðis pratimas padës ið-
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narkotinæ medþiagà (þr. ávadinæ uþduotá). Papraðykite
mokiniø jà apsvarstyti, pasiskirsèius á grupes po 4–6.
Kokios tai þinios? Kaip paaiðkintas narkotinës medþiagos vartojimo poveikis ir rizika? Kokiø dar þiniø apie
narkotinæ medþiagà suteikia ðis straipsnis?
Pakartokite uþduotá pateikdami specialistø informacijos, pavyzdþiui, ið ðiø leidiniø:
Mokykla be narkotikø. Mokytojo knyga. Vilnius: Homo
liber, 2002, 154 p.
T. Stanikas. Pasyvus rûkymas kenkia jûsø sveikatai.(Atmintinë). Kauno apskrities visuomenës sveikatos ugdymo
centras.
Alkoholis ir kiti narkotikai. Vilnius, 1992.
Kokios tai þinios? Apibûdinkite ir padiskutuokite.
Tada papraðykite grupiø parengti straipsná spaudai. Kokias þinias mokiniai nori perteikti? Kokiais
bûdais tai geriausia perteikti jauniems þmonëms?

siaiðkinti þinias, kurias jie gauna apie narkotikus. Ðitaip gali bûti aptariama bet kuri narkotinë medþiaga,
pavyzdþiui, tabakas, alkoholis, ekstazis ir kt. Iðdalykite
þiniasklaidoje pateikiamos informacijos kopijas apie
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Pastaba. Jûs galite mokiniams pasiûlyti arba papraðyti, kad jie patys sugalvotø, kaip kaupti ir skleisti tokià
informacijà.
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2 pratimas. „Išreikšti siekius ir siekti
pasirinkto tikslo“
Ugdomi gebëjimai:
• išreikšti savo siekius ir siekti pasirinkto tikslo,
• diskutuoti,
• tvirtai ginti savo pozicijà,
• bendraujant atpaþinti ir vartoti neverbalinius (kûno kalbos) þenklus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, rašikliai.
Pratimas skirtas siekiams išreikšti.
Eiga
Pasakykite mokiniams, kad ðio pratimo metu jie praktiðkai mokysis iðreikðti siekius. Padiskutuokite su mokiniais, kà jie norëtø pasiekti:
kaip dukra ar sûnus (pavyzdþiui, pasiskirstyti pareigas),
kaip mokinys (pavyzdþiui, turëti daugiau laiko uþduoèiai atlikti),
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kaip vaikinas ar mergina (pavyzdþiui, bûti iðtikimi,parodyti dëmesá),
kaip draugas (pavyzdþiui, pasiûlyti kur nors nueiti),
kaip jaunimo klubo narys (pavyzdþiui, organizuoti
diskotekà),
kaip komandos narys (pavyzdþiui, pakeisti pozicijà),
kaip visuomenës narys (pavyzdþiui, kovoti dël gyvûnø
teisiø).
Atsitiktinai paskirstykite mokinius poromis, kiekvienai porai paskirkite po situacijà. Mokiniai nusprendþia, kuris ið jø bus A, kuris B. A turi paraðyti teiginá,
aiðkiai rodantá, ko jis nori („Að norëèiau paðnekëti
apie..., man svarbu, kad..., aš noriu...“). B turi pasirengti
atmesti A teiginius („Aš neturiu laiko..., kità kartà...,
tai nesvarbu..., bus taip, kaip aš pasakysiu“). Tada A
atsako: „Tai man svarbu, nes...“ Papraðykite, kad poros paeiliui keistøsi situacijomis ir vaidmenimis, kol
kiekviena pora išspræs po keturias.
Papraðykite, kad dvi ar trys situacijos bûtø pademonstruotos.
Paskui paskirstykite A ir B mokinius (pagal paskutiná jø vaidmená) atskirai á grupes po 5 ir papraðykite
aptarti. Aptarimo klausimai:
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Kaip jautëtës ðitaip elgdamiesi?
Kaip jautëtës, kai jûsø porininkas ðitaip elgësi?
Visi kartu aptardami papraðykite, kad kiekviena grupë pasakytø po vienà teiginá apie situacijà taip, kad susidarytø bendras diskusijos vaizdas, t. y. bûtø apimtos
visos situacijos.
Kà svarbiausia suþinojote apie atkaklumà siekiant pasirinkto tikslo? Aptarkite verbalinius ir neverbalinius bûdus.
Su kokiais sunkumais susiduriate siekdami tikslo?
Ar naudinga bûti atkakliam?

3 pratimas. „Nebijok pasakyti „Ne“
Ugdomi gebëjimai:
• tvirtai pasakyti „Ne“,
• analizuoti ir ávardyti jausmus,
• numatyti savo poelgiø pasekmes,
• dirbti grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: A4 dydþio popieriaus lapai, rašikliai.
Pratimas skirtas atsisakymo ágûdþiams ugdyti.
Eiga
Papraðykite mokiniø pasiûlyti situacijø pavyzdþiø,
kai jie norëtø pasakyti „Ne“. Pavyzdþiui, draugas kvieèia kur nors eiti, uþuot rengusis egzaminui; draugas
(draugë) nori su ja (juo) lytiðkai santykiauti; jis turi
pasakyti virðininkui, kad nenori dirbti virðvalandþiø;
pasakyti „Ne“ maþam vaikui, kuris nori, kad jam kà
nors nupirktø.

96

IX–X KLASËS

GYVENIMO ÁGÛDÞIØ UGDYMAS

Paskirstykite mokinius po ðeðis. Kiekviena grupë
nagrinëja vis kitokià situacijà. Grupës turi pasirinkti
po du tokius „Ne“ pasakymo bûdus, kurie nesukeltø
prieðiðkumo tø, kam sakoma „Ne“. Uþraðykite situacijà
vienoje vertikaliai padalyto A4 popieriaus lapo dalyje,
o pasiûlytus bûdus – kitoje. Siøskite lapà ratu, kad kita
grupë pridëtø savo pasiûlymø. Tai gali bûti kartojama,
kol bus pateikti 3–4 grupiø pasiûlymai.
Perskirstykite kiekvienà grupæ poromis. Duokite
kiekvienai porai po situacijà ir po vienà jos sprendimo
bûdà. Papraðykite poromis suvaidinti situacijà du kartus, pasikeièiant vaidmenimis.
Aptarkite su visa klase:
Kaip jauèiasi þmogus, sakydamas „Ne“?
Kaip jauèiasi þmogus, kuriam pasakoma „Ne“?
Kas gali atsitikti, jei jûs pasakote „Ne“?
Kaip priklauso abiejø pusiø reakcija nuo to, kaip pasakoma „Ne“?
Kaip jûs siûlytumëte sakyti „Ne“?
Pastaba. Pasiûlymas pratimo pabaigoje tinka ir pratimo pradþiai.
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4 pratimas. „Kas atsakingas?“
Ugdomi gebëjimai:
• ávertinti savo ir kitø atsakomybæ ávairiose
situacijose,
• analizuoti situacijas,
• planuoti savo veiksmus,
• numatyti sëkmæ ir galimas kliûtis.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai, du
A4 dydþio popieriaus lapai: viename didelëmis raidëmis uþraðyta „Visiðkai kontroliuojama“, kitame –
„Visiškai nekontroliuojama“. Penki A4 dydþio lapai,
numeruoti nuo 1 iki 5.
Pratimas skirtas savo ir kitø atsakomybei ávertinti.
Eiga
Iðdëliokite ðiuos septynis popieriaus lapus ant grindø nuo „Visiðkai kontroliuoju“ iki „Visiðkai nekontroliuoju“, o tarp jø lapus su skaitmenimis nuo 1 iki 5.
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Papraðykite mokiniø pagalvoti, kiek jie atsakingi uþ savo gyvenimà, kiek já kontroliuoja, ir atsistoti prie to
lapo, kuris atspindi jø poþiûrá.
Paskirstykite mokinius, kurie stovi panaðiose vietose, po tris. Iðdalykite didelius popieriaus lapus ir
papraðykite grupiø padiskutuoti ir uþrašyti:
keletà gyvenimo srièiø, uþ kurias jie yra atsakingi (kurias jie patys kontroliuoja),
keletà gyvenimo srièiø, uþ kurias jie nëra atsakingi
(kuriø jie nekontroliuoja),
keletà gyvenimo srièiø, uþ kurias jie norëtø bûti labiau
atsakingi (kurias jie norëtø labiau kontroliuoti).
Garsiai perskaitykite visø grupiø lapus arba aptarkite po vienà punktà ið kiekvienos grupës darbo.
Pasiûlykite, kad kiekvienas mokinys individualiai
sudarytø savo bent vienos gyvenimo srities, uþ kurià
jis norëtø prisiimti daugiau atsakomybës (kurià jis norëtø labiau kontroliuoti), veiksmø planà, kuris turi
bûti specifinis, ávertinamas, ágyvendinamas, realus,
apimantis tam tikrà laikoterpá.
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Suteikite mokiniams galimybæ padiskutuoti apie
savo individualius veiksmø planus trijø asmenø grupëse. Pratæskite pratimà po 4–5 savaièiø ir aptarkite
tose paèiose grupëse, kaip jiems sekësi.
Su visais mokiniais padiskutuokite, lengva ar sudëtinga jauniems þmonëms bûti atsakingiems uþ savo
gyvenimà. Ðio pratimo metu galite perþiûrëti ankstesnius planus ir parengti tolesniø veiksmø planus.
Pastaba. Turëkite galimø situacijø, uþ kurias atsakingi (kurias kontroliuoja ar nekontroliuoja) patys
mokiniai, pavyzdþiø: namø darbai, pareigos ðeimoje, laisvalaikis (ëjimas á miestà, diskotekos), pinigø
leidimas, kaip pasielgti su savo draugu, drabuþiø pirkimas, kokiai grupei priklausyti (muzikos, skautams,
jaunimo klubams). Priminkite, kad mokiniai patys
savæs paklaustø, kam ðiose situacijose priklauso sprendimo teisë.
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BENDRADARBIAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Prieð atlikdami 1 pratimà ið anksto papraðykite mokiniø atsineðti laikraðèiø iðkarpø apie
konfliktus ávairiose pasaulio ðalyse. Trumpai aptarkite
jø prieþastis. Galite taikyti 1 pratimo problemø sprendimo modelá (þr. pastabà).

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Dirbti grupëje (bendradarbiavimas ir derybos).
2. Atlikti vaidmenis (þaisti).
3. Spræsti problemas.
4. Praðyti paramos arba jà siûlyti.
5. Planuoti ir pristatyti planà.

1 pratimas. „Valstybës krizë“
Ugdomi gebëjimai:
• bendradarbiauti grupëje,
• derëtis,
• grupëje priimti bendrà sprendimà,
• atlikti vaidmenis,
• pristatyti atliktà darbà.

Pratimai
Trukmë: 45 min.
1. Valstybës krizë.
2. Projekto rengimas ir pristatymas.

IX–X KLASËS

Priemonës: dideliame popieriaus lape suraðytas scenarijus (þr. toliau); pratimo „Valstybës krizë“ pagalbinis
lapas (viena kopija 5 mokiniams), problemos sprendi99
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mo modelio (þr. pastabà), surašyto dideliame ar A4
dydþio lape, kopijos.
Pratimas skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui krizës metu analizuoti.
Eiga
Paaiškinkite mokiniams, kad ði uþduotis yra vaidinimas, kuriuo siekiama panagrinëti tarptautiná bendradarbiavimà krizës laikotarpiu. Parodykite ðá scenarijø:
Fitonija yra nepriklausoma valstybë. Per kelerius pastaruosius metus buvo nustatyta begalë jos vyriausybës
korupcijos atvejø: valdanèioji partija skirdavo pelningus
projektus jà palaikantiems asmenims, kuriø daugelis gyveno ðiaurëje. Maþëjo vyriausybës oponentø. Þiniasklaida buvo
cenzûruojama. Gatvëse vyko protesto demonstracijos. Policija nebekontroliavo padëties, o kariuomenë, kurioje buvo
daug þmoniø ið pietinës ðalies dalies, nenoriai talkino
vyriausybei. Panaðu á pilietiná karà. Vyriausybë kreipësi
á tarptautines organizacijas, praðydama atsiøsti tarptautines karines pajëgas, kad apsaugotø jà nuo smurto.
Paaiðkinkite, kad mokiniai dirbs grupëmis, kiekvienas mokinys atstovaus skirtingai valstybei. Grupës
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tikslas yra iðreikðti savo pozicijà ir jà ginti remiantis
gauta informacija bei stengtis susitarti, kad tolesni veiksmai bûtø vieningi.
Paskirstykite mokinius á grupes po penkis. Vienam
mokiniui paskirkite Fitonijos atstovo vaidmená. Kitiems
4 mokiniams iðdalykite po vienà ið ðeðiø A–F korteliø
(kiekviena grupë gaus kitokià korteliø kombinacijà).
Skirkite grupës darbui ne daugiau kaip 20 min.
Papraðykite visus sugráþti á bendrà grupæ ir pasakyti: a) kokioms valstybëms buvo atstovaujama ðioje
grupëje; b) kokie svarbiausi klausimai buvo aptarti;
c) kas nutarta.
Kai visos grupës pasisakys, trumpai aptarkite, kaip
vyko diskusija grupëse.
Pastaba. Galite pasiûlyti grupëms kaip diskusijos
pagrindà naudoti problemø sprendimo modelá. Galëtø bûti siûlomas toks modelis: a) apsispræskite dël pagrindiniø klausimø; b) nustatykite alternatyvius veiksmus; c) aptarkite kiekvieno indëlá ir naudà; d) mëginkite derybomis pasiekti bendrà susitarimà; f) nuspræskite, kas kà darys; g) numatykite terminus.
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Pratimo „Valstybës krizë“ pagalbinis lapas
A valstybë:
palaiko stiprius ekonominius ryšius su Fitonija,
ekonomika priklauso nuo Fitonijos vyriausybës
stabilumo,
turi aiðkias nuostatas dël þmogaus teisiø.
B valstybë:
pritaria Fitonijos vyriausybei,
vyksta politiniai neramumai,
vyriausybei gresia prarasti daugumà (pozicijas)
artëjanèiuose rinkimuose.
C valstybë:
kaip artima Fitonijos kaimynë, nori, kad tai bûtø taiki
ir gerai tvarkoma valstybë,
keli ðimtai Fitonijos vyriausybës oponentø papraðë
politinio prieglobsèio ðioje ðalyje,
gàsdina Fitonijos vyriausybës veiksmai.
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D valstybë:
viena ið stipriausiø valstybiø pasaulyje,
visiðkai nenori ásitraukti á pilietiná karà,
Fitonijos vyriausybë jà erzina, tad norëtø jà pamokyti.
E valstybë:
vertinama uþ tai, kad yra taiki valstybë,
norëtø sumaþinti pilietinio karo Fitonijoje grësmæ,
pasitiki derybomis.

F valstybë:
rodo savo átakà visur, kur tik pasitaiko proga,
yra Fitonijos vyriausybës sàjungininkë,
mano, kad reikëtø pakeisti esamà tarptautinæ tvarkà.
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2 pratimas. „Projekto rengimas ir pristatymas“
Ugdomi gebëjimai:
• grupëje spræsti problemas,
• prašyti paramos,
•planuoti veiksmus,
• pristatyti projektà.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: projekto kortelës (þr. toliau), pratimo
„Projekto rengimas ir pristatymas“ pagalbinis lapas (viena kopija 4–6 mokiniams).
Eiga
Paaiškinkite, kad šis pratimas suteikia mokiniams
galimybæ išmokti parengti projektà taip, kad gautø paramà.
Paskirstykite mokinius á grupes po keturis ar ðeðis.
Iðdalykite grupëms po vienà projekto kortelæ. Galite
naudoti tokius pavyzdþius:
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netoliese esanèio upelio aplinkos sutvarkymas,
naujo verslo kûrimas,
labdaros akcijos rengimas.
Grupës gali sugalvoti savo pavyzdþiø.
Išdalykite kiekvienai grupei po vienà pratimo pagalbiná lapà. Pasiûlykite grupëms iðsirinkti pirmininkaujantá, kuris priþiûrës, kad grupë vykdytø uþduotá
ir kiekvienas jos narys dalyvautø, ir sekretoriø, kuris
pildys pratimo pagalbiná lapà. Skirkite 20 min.
Papraðykite kiekvienos grupës pristatyti projektà
stengiantis átikinti kitas grupes, kad projektui verta skirti finansavimà.
Aptarkite su visa grupe, kas yra svarbiausia pateikiant pasiûlymus. Baigdami aptarkite grupiø darbo
efektyvumà.
Pastaba. Galbût norësite palengvinti grupëms uþduotá, prieð tai visi kartu iðnagrinëdami vienà pavyzdá.
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Pratimo „Projekto rengimas ir pristatymas“ pagalbinis lapas

Projekto pavadinimas...
Projekto tikslas...
Projekto pagrindimas
(kodël ðis projektas reikalingas)...
Laukiami rezultatai
(kà pakeis šis projektas)...
Projekto vykdymas: 1 etapas..., 2 etapas..., 3 etapas...
Projekto efektyvumo vertinimas
(pagal kà nustatysite, kad projektas pasisekë)...
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GYVENIMO SUNKUMØ
ÁVEIKIMAS

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Analizuoti.
2. Aktyviai klausyti.
3. Planuoti.
4. Suprasti kità þmogø.
5. Suvokti kito padëtá.
Pratimai
1. Jaunesniø ir vyresniø þmoniø bendravimo
barjerai.
2. Siekiai.
3. Netektys ir pokyèiai.
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Ávadinë uþduotis. Prieð atlikdami 1 pratimà galite
su mokiniais aptarti jø amþiaus tarpsnio pranaðumus
ir trûkumus, taip pat keliø suaugusiojo amþiaus tarpsniø
(pavyzdþiui, jaunystës, brandos, senatvës) pranaðumus
ir trûkumus.

1 pratimas. „Jaunesniø ir vyresniø
þmoniø bendravimo barjerai“
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti jaunø ir suaugusiø þmoniø veiksmø
(elgesio) panaðumus ir skirtumus,
• áveikti bendravimo barjerus,
• analizuoti situacijos áveikimo galimybes,
• dirbti grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai,
pratimo „Jaunesniø ir vyresniø þmoniø bendravimo
barjerai“ pagalbinis lapas, sukarpytas á situacijø korteles.
IX–X KLASËS
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Pratimas skirtas jaunesniø ir vyresniø þmoniø bendravimo situacijø sprendimo bûdams aptarti.
Eiga
Paaiðkinkite mokiniams, kad atlikdami ðià uþduotá
jie suþinos kelis bûdus, kaip jauni ir vyresni þmonës
sprendþia tam tikras situacijas.
Mokinius atsitiktinai suskirstykite á grupes po penkis. Kiekvienai grupei duokite po didelá popieriaus lapà ir keletà þymekliø. Papraðykite padalyti popieriø á
dvi dalis: vienoje pusëje jie turi nupieðti suaugusá þmogø, kitoje – maþdaug jø amþiaus jaunà þmogø.
Duokite kiekvienai grupei po situacijø kortelæ (þr.
priemones). Papraðykite, kad mokiniai uþraðytø, kaip
kiekvienas ið nupieðtø þmoniø áveiks ðià situacijà. Papraðykite kiekvienos grupës aptarti jauno ir vyresnio
(suaugusio) þmogaus teiginiø ar veiksmø panaðumus
ir skirtumus.
Paprašykite kiekvienà grupæ nurodyti visiems kitiems po 1–2 panašumus ir skirtumus.
Baigdami visø paklauskite, ar yra a) neiðvengiama ir b) pageidaujama, kad ðie skirtumai egzistuotø.
IX–X KLASËS
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Ar mokiniai turëtø stengtis bûti panaðûs á suaugusius?
Ar suaugusieji turëtø elgtis atsiþvelgdami á jaunus þmones? Kà supratote ið ðios uþduoties?
Pastaba. Galite papraðyti mokiniø pateikti situacijø ir panaudoti jas vietoje pagalbinio lapo.
Pratimo „Jaunesniø ir vyresniø þmoniø bendravimo
barjerai“ pagalbinis lapas
Situacijos
1. Nutrûksta ilgalaikiai santykiai.
2. Iðkyla finansiniø sunkumø.
3. Šeimoje kas nors sunkiai suserga.
4. Dël naujo darbo tenka pakeisti gyvenamàjà vietà.
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5. Po neseniai ávykusios avarijos draugas naudojasi

2 pratimas. „Siekiai (tikslai)“

invalido veþimëliu.

7. Numatomas aplinkkelis sudarkys aplinkà.

Ugdomi gebëjimai:
• ávardyti savo siekius,
• kritiškai analizuoti siekius,
• pateikti klausimø,
• iðklausyti kità þmogø.

8. Kiekvienà savaitgalá kaimynas garsiai klausosi

Trukmë: 45 min.

6. Maþa vilties, kad pasiseks gauti darbà.

muzikos.
Priemonës: mokiniø uþraðø knygutës, raðikliai.
9. Neplanuotas nëðtumas.
10. Vienas ið ðeimos nariø pradëjo vartoti narkotikus.
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Pratimas skirtas siekiams ávardyti ir ávertinti.
Eiga
Papraðykite mokiniø dirbti individualiai. Uþraðø
knygelëse jie turi suraðyti 10 savo gyvenimo siekiø.
Pabrëþkite, kad siekiai nebûtinai turi bûti patys svarbiausi. Mokiniai turës galimybæ juos aptarti su vienu ið
draugø, kurá patys pasirinks.
Tada papraðykite mokiniø susiskirstyti poromis ir
aptarti tuos siekius, kuriuos nori. Aptariama po vienà
IX–X KLASËS
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kiekvieno mokinio sieká paeiliui. Klausantysis asmuo
paeiliui turi pateikti klausimø, kurie padëtø iðsiaiðkinti, ar ðis siekis yra specifinis, pagrástas, pasiekiamas,
realus, galimas ágyvendinti per tam tikrà laikà. Ar tai priklauso nuo veiksmø, kuriø mokinys imsis? Ar nuo
laimës? Ar galima þinoti, kada siekis bus pasiektas? Ar
siekis yra ámanomas? Ar ðis siekis yra realus? Kada tai
gali ávykti? Galiausiai papraðykite mokiniø nuspræsti,
ar jie nori pakeisti ðá sieká. Kokie tolesni veiksmai?
Paskutinius du klausimus aptarkite su visais mokiniais.
Pastaba. Turëkite keletà siekiø pavyzdþiø, tarkime,
darbas, draugystë, ðeima, materialinës vertybës, kelionës, asmeninë raida.
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3 pratimas. „Atradimai ir praradimai“
N. B. Tiems mokiniams, kurie yra patyræ netekèiø,
leiskite nedalyvauti ðiame pratime. Suteikite jiems visà
informacijà apie jo tikslà ir leiskite apsispræsti.
Ugdomi gebëjimai:
• suvokti, kad praradimai susijæ su daugeliu pokyèiø gyvenime,
• rasti tinkamø bûdø susitaikyti su praradimais,
• suprasti kità þmogø.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà A4 dydþio popieriaus lapà
kiekvienam mokiniui, raðikliai, dideli popieriaus lapai,
kuriuose suraðyti praradimø tipai.
Pratimas skirtas gyvenimo pokyèiams, atradimams ir
praradimams aptarti.
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Eiga
Paaiškinkite mokiniams, kad šis pratimas padës geriau suprasti savo praradimø ir svarbiø gyvenimo pokyèiø patirtá. Aptarkite su mokiniais svarbiausias grupës darbo taisykles, kad pratimo aplinka bûtø saugi.
Iðdalykite A4 dydþio popieriaus lapus ir papraðykite mokiniø nupieðti savo gyvenimo linijà. Tegu mokiniai dirba individualiai. Papraðykite linijoje paþymëti
amþiø, kai pradëjo lankyti mokyklà. Paaiðkinkite, kad
ðis ávykis – tai atradimø ir praradimø pavyzdys. Papraðykite iðvardyti, kà atrado, kokie ávyko pokyèiai, kà prarado, ko neteko, kai pradëjo lankyti mokyklà, pavyzdþiui: atradimai – susipaþino su pirmàja mokytoja, pirmasis skambutis mokykloje, susirado naujø draugø ir
kt.; praradimai – maþiau liko laiko bûti su tëvais, bendrauti su aukle, þaisti su broliais ir seserimis, bûti namuose, ilgiau pamiegoti. Tada papraðykite gyvenimo
linijose paþymëti kitas vietas ir pateikti daugiau atradimø ir praradimø pavyzdþiø. Bûkite atlaidûs, jei kai kuriems mokiniams tai padaryti bus sunku.
Pasiûlykite mokiniams pasirinkti draugà ir kartu aptarti savo atradimus ir praradimus. Skirkite apie 5 min.
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Tada visai klasei paaiðkinkite, kad þmogaus raida,
visas jo gyvenimas – tai atradimø ir praradimø kaita.
Kiekvienas praradimas, bûdamas susijæs su pokyèiais
þmogaus gyvenime, teikia ir naujø galimybiø. Pakalbëkite apie keturis svarbiausius praradimø tipus –
svarbaus þmogaus netektis, savo dalies (fizinës, psichologinës, socialinës, kultûrinës) netektis, daiktø
praradimas, raidos pokyèiai (augimas, gyvenimo laikinumas). Papraðykite mokiniø individualiai ar poromis perþiûrëti savo praradimus ir pamëginti nustatyti,
kuriam ið keturiø tipø juos priskirti. Galima pasiûlyti
tai aptarti namuose su tëvais.
Baigdami paaiškinkite, kad praradimai sukelia daug
jausmø, daþnai pyktá („Kodël tai man ávyko?“), kaltës
jausmà („Gal kà blogo padariau, kad tai ávyko?“) ir
liûdesá. Ypaè sunku iðgyventi netektá, taèiau ir tai yra
gyvenimo dalis, kurià reikia priimti. Paklauskite mokiniø, kuo jiems gali bûti naudingas ðis pratimas.
Pastaba. Mokiniams gali bûti naudinga pateikti gyvenimo linijos pavyzdá, galbût jûsø ar kieno kito.
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SAVÆS PAÞINIMAS

Pratimai
1. Koks metodas man tinka?
2. Sudëtingi (sunkûs) sprendimai.
(N. B. Pasitikrinkite, ar visi ðie siûlomi pratimai atitinka jûsø paèiø ir mokyklos lytiðkumo ugdymo nuostatas. Pasvarstykite, ar 1 pratimà atlikti miðrioje klasëje, ar dirbti su berniukais ir mergaitëmis atskirai.)

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Priimti sprendimus.
2. Paþinti save.
3. Lavinti kalbà ir kalbëjimà.
4. Bendrauti.
5. Teikti pagalbà ir naudotis ja.
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Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø surasti ir atsineðti á mokyklà informaciniø lapeliø apie kontracepcijà, lytiðkai plintanèias ligas ir AIDS arba ÞIV. Tai bus
informacijos bankas.
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1 pratimas. „Koks metodas man tinka?“
Ugdomi gebëjimai:
• suprasti, kas yra kontracepcija,
• analizuoti ávairiø kontracepcijos priemoniø pranaðumus ir trûkumus,
• suvokti vaikino ir merginos atsakomybæ pradedant lytinius santykius, nëðtumo atveju ir kt.,
• analizuoti savo poþiûrá á kontracepcijà ir lytiná
gyvenimà paauglystëje,
• ugdyti atsakomybæ uþ savo elgesá.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: informaciniai lapeliai apie kontracepcijos metodus.
Pratimas skirtas kontracepcijos metodams aptarti.
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Eiga
Papraðykite visø mokiniø „minèiø lietaus“ bûdu iðvardyti ávairius kontracepcijos metodus ir suraðykite
juos lentoje. Ásitikinkite, kad mokiniai supranta, kas yra
kontracepcija.
Paskirstykite á maþas grupes ir kiekvienai grupei paskirkite po kontracepcijos metodà (kelios grupës gali
nagrinëti tà patá metodà). Papraðykite mokiniø sukurti
skrajutæ jauniems þmonëms apie jiems skirtà metodà,
trumpai apraðant veikimo bûdà, vartojimo pranaðumus
ir trûkumus.
Pristatykite visiems ir trumpai aptarkite pagrindinius skrajutës punktus. Atsakykite á klausimus.
Visi kartu perþvelkite paèiø sudarytà kontracepcijos metodø sàraðà ir paklauskite, apie kà reikëtø
pagalvoti prieð pasirenkant kontracepcijos priemonæ.
Sulaukite keliø atsakymø.
Papraðykite mokiniø individualiai uþsiraðyti po þodá, kuris apibûdina jø reakcijà á kiekvienà metodà.
Aptarkite su visais mokiniais klausdami, kokios yra
tokios reakcijos prieþastys; raskite panaðumø ir skirtumø visoje grupëje. Klauskite:
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Kas turëtø prisiimti atsakomybæ uþ kontracepcijà – vyras ar moteris?
Kaip jums atrodo, kurie kontracepciniai metodai yra:
efektyvûs,
priimtini,
neefektyvûs,
nepriimtini?
Kaip jûs manote, kodël yra tiek daug neplanuotø nëðtumø?
Papraðykite mokiniø pagalvoti ir uþsiraðyti savo
nuomonæ dël kontracepciniø priemoniø, kà jie pasirinktø ir kodël.

2 pratimas. „Sudëtingi (sunkûs)
sprendimai“
Ugdomi gebëjimai:
• analizuoti lytinei sveikatai átakos turinèius
veiksnius,
• priimti sprendimus,
• teikti paramà bei palaikyti draugà sudëtingoje
situacijoje,
• priimti paramà,
• lavinti kalbà.
Trukmë: 45 min.

Pastaba. Mokiniams kalbant apie savo reakcijas galite pasiûlyti ðiuos þodþius ir frazes: geras, siaubingas,
neðvarus, tinkamas, ne man, pastovus, varþantis, netinka jauniems þmonëms, nesaugus, sudëtingas, apsaugo nuo infekcijø.

Priemonës: dideli popieriaus lapai ir þymekliai.
Pratimas skirtas jaunimo lytinës sveikatos klausimams
aptarti.
Eiga
Paskirstykite mokinius po 5–6 á grupes ir pasakykite, kad kiekviena grupë yra „Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos planavimo komitetas“. Komitetas turi
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nuspræsti, kaip panaudoti sveikatai skirtas lëðas ateinanèiais metais. Jis turi toliau pateikiamus pasiûlymus
ir gali skirti pinigø tiktai vienai naujai paslaugai. Papraðykite grupës iðsirinkti praneðëjà, kuris supaþindins
visus mokinius su pagrindiniais kiekvienos paslaugos
finansavimo „uþ“ ir „prieð“ argumentais, kurie lëmë
galutiná komiteto sprendimà.
Pasiûlymai:
1) prieglauda sergantiesiems paskutinës stadijos AIDS,
2) tyrimø laboratorija, kurios tikslas – sukurti vakcinà
nuo AIDS/ÞIV; tokios vakcinos sukûrimas ið esmës pakeistø padëtá,
3) klinika, kurioje bûtø daromi abortai, tenkinant jaunø
moterø poreikius,
4) vienkartiniø ðvirkðtø keitimo sistemos sukûrimas narkomanams; galimybë laisvai gauti ðvarias narkotikø ðvirkðtimosi priemones padëtø apsaugoti nuo ÞIV plitimo ðioje
rizikos grupëje,
5) prezervatyvø automatø árengimas jaunimo susibûrimo vietose,
6) tyrimø laboratorija, kurioje bûtø kuriamos kontracepcinës tabletës moterims,
IX–X KLASËS
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7) informacijos apie kontracepcijà tarnyba, skirta jauniems þmonëms, kurios viena ið paslaugø – nemokamai dalijami prezervatyvai.
Skirkite apie 15 min. Tada paprašykite praneðëjø pristatyti grupiø darbo rezultatus.
Tæsdami darbà tose paèiose grupëse, papraðykite
mokiniø sugalvoti toká dalykà, kuris reikalingas jauniems þmonëms, kai jie susirûpinæ dël lytinës sveikatos
ir rizikos susirgti. Siûlant reikëtø atsakyti: kodël tokio
dalyko reikia? Kà ðis dalykas apima? Kokià naudà jis
teikia? Kas bus átraukti á ðá dalykà? Kiekviena grupë
savo pasiûlymus suraðo dideliame popieriaus lape.
Aptarkite su visais mokiniais.
Pratimà baigdami papraðykite mokiniø poromis
aptarti, kà jie sakytø draugei, kuri mano, kad yra nëðèia, arba draugui, kuris nuogàstauja, kad galëjo uþsikrësti ÞIV.
Pastaba. Bûkite pasirengæ pasiûlyti argumentø
komitetø uþduoèiai ir pateikite paèiø mokiniø pasiûlymø pavyzdþiø.
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BENDRAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Papraðykite mokiniø á mokyklà
atsineðti rizikingo elgesio apraðymø ið spaudos, aptarkite ir padiskutuokite, kuriais atvejais mokiniai nebûtø
rizikavæ, kuriais atvejais þmonëms iðkilo grësmë, nes
kiti þmonës elgësi rizikingai, pavyzdþiui, karo, nelaimingo atsitikimo metu.
UGDOMI GEBËJIMAI
1. Priimti sprendimus.
2. Spræsti problemas.
3. Teikti argumentus.
4. Lauþyti stereotipus.
5. Áveikti bendraamþiø spaudimà.
Pratimai
1. Aš turiu dràsos tai pasakyti.
2. Girtuokliavimas.
3. Narkotikai ir sportas.
4. Velniø gërimas.
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1 pratimas. „Aš turiu dràsos tai pasakyti“
Ugdomi gebëjimai:
• analizuoti ávairias sudëtingas situacijas,
• áþvelgti teigiamas ir neigiamas pasirinkto
sprendimo pasekmes,
• priimti atsakingus sprendimus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: pratimo „Aš turiu dràsos tai pasakyti“
pagalbinio lapo „Lauros dilema“ kopijos kiekvienai
maþai grupei, A4 dydþio popieriaus lapai, rašikliai.
IX–X KLASËS
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Pratimas skirtas pasirinkto sprendimo pasekmëms aptarti.
Eiga
Mokinius suskirstykite á maþas grupes ir iðdalykite
po vienà pratimo „Að turiu dràsos tai pasakyti“ pagalbinio lapo „Lauros dilema“ kopijà kiekvienai grupei.
Papraðykite vieno asmens ið kiekvienos grupës garsiai
perskaityti situacijà savo grupei ir vieno asmens bûti
atsakingam uþ diskusijos apibendrinimà.
„Minèiø lietaus“ bûdu mokiniai turi suraðyti visus
pasiûlymus Lauros problemai spræsti viename lape,
o paskui perraðyti kiekvienà ant atskiro lapo. Pasiûlymai turëtø bûti kuo iðradingesni. Kai tai bus atlikta,
papraðykite po kiekvienu pasiûlymu likusià lapo dalá
padalyti vertikaliu brûkðniu pusiau. Vienoje lapo pusëje suraðykite teigiamas tokio sprendimo pasekmes,
kitoje – neigiamas. Papraðykite mokiniø apsvarstyti, kuo
rizikuojama, priëmus kiekvienà sprendimà. Skirkite
apie 15 min.
Papraðykite grupëse aptarti kiekvienà veiksmà ir galimas jo pasekmes bei iðbraukti nerealius ar neámanomus sprendimo bûdus. Tada mokiniai turi sutarti dël
IX–X KLASËS
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trijø paèiø priimtiniausiø sprendimø ir pristatyti juos
kartu su pamàstymais visai klasei.
Aptarkite:
Kelios grupës pasirinko panaðø Lauros dilemos sprendimà?
Kokie skirtumai?
Ar realûs yra sprendimai?
Kurie veiksmai rizikingiausi ir kodël?
Baigdami papraðykite mokiniø pasakyti:
Koks jûsø poþiûris á toká problemos sprendimo bûdà?
Kaip galëtumëte pasinaudoti tokiu bûdu, jei iðkiltø panaði problema?
Ar dilema ir sprendimai skirtøsi, jeigu situacijos veikëjai bûtø vaikinai, o ne merginos?
Kaip jûs bûtumëte pasielgæ Lauros vietoje?
Pastaba. Paskatinkite mokinius bûti iðradingus, nors
jø siûlomi veiksmai ir pasiûlymai bûtø ir fantastiðki.
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Pratimo „Aš turiu dràsos tai pasakyti“ pagalbinis
lapas „Lauros dilema“
Laurai 21 m., o Ievai – 15 m. Jos yra seserys. Jos niekada nesutarë, nuolat bardavosi ir peðësi. Laurai atrodo,
kad jai niekada nebûdavo duodama tiek laisvës, kai ji
buvo 15 m., kaip dabar jos sesuo, ir kad tëvai yra gerokai atlaidesni Ievai. Ieva gali gráþti namo, kada nori, jos
niekada neklausinëja apie draugus ir kur ji eina, kaip
bûdavo Laurai. Ieva pavydi Laurai, nes ði dirba ir yra
finansiðkai nepriklausoma. Abi seserys mano, kad kità
tëvai myli labiau negu jà.
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Vienà vakarà, eidama namo ið darbo, Laura pastebëjo Ievà su grupe draugø bandanèius pavogti maðinà,
pastatytà neapðviestame kiemo kampe. Kai Ieva pamatë
Laurà, ëmë maldauti nepapasakoti tëvams. „Að pasakysiu jiems, – sako Laura. – Að noriu, kad jie þinotø, kà jø
mylimoji dukrelë veikia turëdama tiek daug laisvës“.
Ieva ðaukia ir verkia: „Jeigu tu pasakysi jiems, að ið
karto pabëgsiu ið namø. Man jau bloga nuo to, kad tu
kiðiesi á mano gyvenimà. Að rasiu, kur apsistoti pas draugus. Tai daug geriau negu gráþti namo ir klausytis tavo
skundimo“.
Kaip Laura turëtø pasielgti?
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2 pratimas. „Girtuokliavimas“
Ugdomi gebëjimai:
• kritiškai analizuoti reklamà,
• analizuoti reklamos átakà asmeniniam poþiûriui
á alkoholio vartojimà,
• priimti bendrus sprendimus bendradarbiaujant
maþoje grupëje.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai.
Pratimas skirtas reklamos átakai renkantis alkoholinius
gërimus aptarti.
Eiga
Papraðykite visø mokiniø „minèiø lietaus“ bûdu
iðvardyti visus alkoholiniø ir nealkoholiniø gërimø
pavadinimus, kuriuos tik jie þino, ir suraðyti lentoje.
Papraðykite suskirstyti gërimus á grupes: „gero skonio“,
„atgauk jëgas“, „jei geri, atrodai seksualiai“, „jei geri,
atrodai suaugæs“, „jei geri, atrodai nevykëlis“ ir pan.
Papraðykite mokiniø maþose grupëse sukurti þmogaus, reklamuojanèio nealkoholiná gërimà, ávaizdá.
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Pristatykite visiems ir padiskutuokite: kokie ávaizdþiai buvo panaudoti reklamose; kokia reklamos kalba; kodël alkoholis toks populiarus lietuviø kultûroje;
kaip jis vertinamas ir vartojamas kitose kultûrose; ar
teisinga, kad alkoholiniø gërimø reklamos yra skirtos
jauniems þmonëms?
Papraðykite mokiniø tose paèiose grupëse pasiruoðti
apginti savo nuomonæ. Du þmonës ið kiekvienos grupës pristatys grupës poþiûrá visai klasei. Tema: ant
pastato sienos kabo alkoholio reklama, o gyventojai
ásitikinæ, kad alkoholio reklama turi bûti uþdrausta.
Bendrà visos klasës sprendimà priimkite balsuodami ir padiskutuokite ðiais klausimais: kaip jus paskatina
ar nepaskatina vartoti alkoholá reklama? Kaip alkoholio
reklama veikia pasirinkimà gerti tam tikrus alkoholinius
gërimus? Kokie ávaizdþiai daro jums áspûdá? Kà jûs
þinote apie ne toká rizikingà alkoholio vartojimà?
Baigdami papraðykite mokiniø pamàstyti arba uþsiraðyti, koká gërimà jie rinktøsi ir kodël.
Pastaba. Turëkite informacinës medþiagos apie
alkoholá.
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3 pratimas. „Narkotikai ir sportas“
Ugdomi gebëjimai:
• argumentuotai reikšti savo nuomonæ,
• kritiškai analizuoti dopingo vartojimo pasekmes,
• atsakingai priimti sprendimus,
• nepasiduoti spaudimui.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: kortelës ið pratimo „Narkotikai ir sportas“ pagalbinio lapo kiekvienai mokiniø porai.
Pratimas skirtas mokytis pagrásti savo nuomonæ.
Eiga
Paklauskite visos klasës mokiniø, kà jie mano apie
sportininkø vartojamà dopingà. Jeigu já vartoti taip pavojinga, kodël sportininkai rizikuoja tai daryti?
Paskirstykite poromis ir papraðykite mokiniø pasiskirstyti á A ir B. Duokite kiekvienai porai po vienà
kortelæ iš pagalbinio lapo. Skirkite apie 5 min. individualiai perskaityti ir pasirengti.
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Tada mokiniai diskutuoja: A mokinys turi argumentuoti, kodël reikia vartoti dopingà, o B árodo,
kodël nereikia jo vartoti.
Paprašykite A ir B pasikeisti vaidmenimis ir vël padiskutuoti. Paskatinkite mokinius pabaigoje trumpai
aptarti, pasakyti tikràjá savo poþiûrá, o ne tà, kurá jiems
reikëjo ginti.
Paprašykite poras pasikeisti kortelëmis ir tæsti pratimà, kol kiekviena pora aptars bent 4 situacijas.
Aptarkite su visais mokiniais, ávertindami kiekvienos situacijos rizikà. Papraðykite mokiniø iðsakyti savo
nuomonæ apie rizikà, kylanèià dël dopingo vartojimo,
ar verta ðitaip rizikuoti.
Apibendrindami papraðykite mokiniø pasakyti, kà
jie darytø patys, jei jiems bûtø siûloma dopingo, kad
pagerëtø jø iðvaizda ar sportiniai laimëjimai.
Pastaba. Bûkite pasirengæ pateikti informacijos apie
sportininkø dopingo vartojimà.
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Pratimo „Narkotikai ir sportas“ pagalbinis lapas
1. Jûs esate disko mëtymo lyderis savo klube ir svajojate laimëti olimpiná medalá. Ir jûs, ir jûsø treneris
manote, kad tai ámanoma. Taèiau jums pasakoma, kad
vienintelë galimybë tai pasiekti yra anaboliniai steroidai, be to, juk juos vartoja visi disko metikai.

4. Jûs esate sprinteris. Deðimtosios ar ðimtosios sekundës dalys lemia, ar esate pirmas, ar paskutinis. Jûs
taip pat þinote, kad galëtumëte uþsidirbti daug pinigø
ið reklamos, jei laimëtumëte daugelá varþybø. Dopingas galëtø jums padëti tapti lyderiu.

2. Jûs esate jaunas dviratininkas, stengiatës kaip reikiant treniruotis ir dalyvauti varþybose. Jûs girdëjote
apie preparatus, kurie pagerintø jûsø fiziná pasirengimà ir rezultatus – kiti þmonës juos vartoja! Taèiau jûs
nenorite nieko kito, tik dþiaugtis sportu.
3. Jûs esate gerai pasaulyje þinomas futbolininkas,
þaidþiantis savo ðalies rinktinëje. Laisvalaikiu jums
patinka rûkyti marihuanà. Jûs manote, kad tai neturi
átakos fiziniam pasirengimui ar jûsø elgesiui futbolo
aikðtëje. Keletas þmoniø jums sakë, kad griaunate sporto reputacijà, o kitiems atrodo, kad tai, kà jûs darote
laisvalaikiu, yra jûsø reikalas.
IX–X KLASËS
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5. Jûs didþiuojatës savo kûnu ir uþsiimate kultûrizmu, gerindamas savo iðvaizdà. Jûs ir atrodote, ir jauèiatës gerai, ir visi tai sako. Jûs þinote, kad iðvaizda dar
pagerëtø, jei vartotumëte steroidus. Taèiau esate girdëjæs, kad tai gali turëti pavojingà ðalutiná poveiká.
6. Jûs esate plaukikas. Tëvai paragino dalyvauti varþybose. Jie teikia visokeriopà paramà – moka plaukimo
treneriui, veþa á baseinà. Tëvai nori, kad patektumëte á
rinktinæ. Jûs jauèiate, kad neturite tiek gabumø ir ne-
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galësite tapti rinktinës nariu, bet nenorite nuvilti tëvø,
norite jiems atsidëkoti. Jûs þinote, kad yra vaistø, kuriuos plaukimo asociacija draudþia, bet jø vartojimas
uþtikrintø sëkmæ ir padëtø iðsipildyti tëvø troðkimui.
7. Jûs nepatenkintas savo kûnu. Jauèiatës per lieknas ir silpnas. Jûs ëjote treniruotis ir stengëtës pagerinti
savo iðvaizdà. Jums pasiûlë anaboliniø steroidø, kaip
bûdà pagerinti savo iðvaizdà. Jus tai labai vilioja… Galø gale jums jau ágriso bûti pravardþiuojamam „gysla“,
o tai padëtø daug geriau jaustis.
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4 pratimas. „Velniø gërimas“
Ugdomi gebëjimai:
• kritiðkai analizuoti alkoholá vartoti skatinanèias
situacijas,
• atsispirti aplinkiniø spaudimui vartoti alkoholinius gërimus,
• ávertinti stereotipø poveiká priimant sprendimus,
• áveikti bendraamþiø ar aplinkiniø spaudimà, nepaisant nusistovëjusiø stereotipø.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: dideli popieriaus lapai, þymekliai, mokiniø uþraðø knygutës, raðikliai.
Pratimas skirtas mokytis áveikti spaudimà gerti alkoholá.
Eiga
Papraðykite mokiniø „minèiø lietaus“ bûdu pateikti fraziø, kuriomis þmonës vieni kitus skatina gerti
alkoholinius gërimus, uþraðykite jas, pavyzdþiui: „Ei,
atsipalaiduok, iðgerk, iðkart geriau pasijusi!“
Paskui paskirstykite mokinius á maþas grupes, papraðykite kiekvienos grupës pasirinkti bent po vienà
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teiginá ir uþraðyti já dideliame popieriaus lape. Per
10–15 min. parenkite vaidinimà, kuriame minimi pasirinkti teiginiai ir jie paneigiami.
Papraðykite, kad visos grupës suvaidintø. Po kiekvieno vaidinimo þiûrovai turi ávardyti teiginá ir aptarti
bûdus, kuriais grupë pritarë arba paneigë ðá teiginá.
Pasistenkite nustatyti, kokius ágûdþius demonstravo
mokiniai ðiose situacijose, ir pabrëþkite galimà ávairiø poelgiø rizikà.
Papraðykite mokiniø tose paèiose maþose grupëse
parengti plakatà, koliaþà ar ðûká, paneigiantá bent vienà ið ðiø teiginiø.
Pristatykite visiems ir padiskutuokite: kaip atsiranda stereotipinës nuomonës ir poþiûriai á alkoholá; kà mes
galime padaryti, kad sugriautume ðiuos stereotipus.
Pratimà baigdami papraðykite mokiniø individualiai pamàstyti ar uþsiraðyti, kà jie galëtø atsakyti á tuos
teiginius ir kokiø naujø naudingø bûdø iðmoko ðio
pratimo metu.
Pastaba. Padëkite mokiniams sugalvoti situacijas
vaidinimams ir pasiûlykite diskusijos apie poþiûrá
á alkoholá temø, pavyzdþiui: klasës vakarëlis, pirmasis
atlyginimas, prasigëræs kaimas ir kt.
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BENDRADARBIAVIMAS
Ávadinë uþduotis. Mokiniai galëtø daugiau suþinoti apie tarptautines organizacijas ir jø sprendþiamas
problemas rinkdami informacijà, pavyzdþiui, apie
Jungtiniø Tautø Organizacijà, Europos Sàjungà, gaudami medþiagos ið paèiø organizacijø ar ið spaudos.

UGDOMI GEBËJIMAI
1. Analizuoti.
2. Spræsti problemas.
3. Rizikuoti.
4. Palaikyti.
5. Pasinaudoti parama.
Pratimai
1. Nenoriu niekam pakenkti.
2. Kaip jautiesi? Ar tau blogai?
3. Ties praraja.

1 pratimas. „Nenoriu niekam pakenkti“
Ugdomi gebëjimai:
• kritiškai analizuoti rizikingas situacijas,
• padëti kitam ávertinti rizikà,
• priimti atsakingus sprendimus rizikingose
situacijose.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: vienas pratimo „Nenoriu niekam pakenkti“ pagalbinis lapas deðimèiai mokiniø.
Pratimas moko ávertinti situacijos rizikingumà.
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Eiga
Paaiðkinkite, kad ðis pratimas skirtas mokytis padëti
vieni kitiems ávertinti rizikà ir nuspræsti, ar verta rizikuoti.
Papraðykite mokiniø pasiskirstyti poromis atsitiktinai ar pasirenkant. Iðdalykite rizikos korteles po vienà
kiekvienai porai. Paaiðkinkite, kad uþduotis yra PTGP
(angl. SWOT) bûdu iðanalizuoti ir uþsiraðyti:
Kokie yra mûsø pranašumai šioje situacijoje?
Kokie yra mûsø trûkumai šioje situacijoje?
Kokios mûsø galimybës?
Kokie pavojai mums kyla?
Skirkite tam apie 10 min.
Tada papraðykite, kad poros, analizavusios tà paèià
situacijà, pasidalytø savo nuomone. (Galima pratimà
atlikti, ið pat pradþiø paskirsèius mokinius á grupes po
keturis.)
Aptarkite su visais mokiniais: situacijos; svarbiausi
diskusijos klausimai; ko pasimokë ið PTGP analizës;
sprendimas priimtas – ar vertëjo analizuoti?
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Pastaba. PTGP analizës pavyzdys:
Situacija: draugas papraðë, kad pasiliktum pas já
nakvoti. Jis neturi telefono, kad galëtum paskambinti
namo.
Pranašumai: verta pasitikëti; draugiðkiems þmonëms að patinku; mandagi draugo ðeima.
Trûkumai: að paprastai paskambinu namo, kai þadu
vëlai gráþti; að nelabai moku pasakyti „Ne“; man reikia
ruoðti namø darbus.
Galimybës: smagiai praleisiu laikà; bûsiu savarankiðkas; ramiau, kai nëra jaunesniojo brolio.
Pavojus: tëvai gali supykti; jei rytoj pavëluosiu á
mokyklà, turësiu bëdos; nelengva bus pasikviesti
sveèiø á savo namus.
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Pratimo „Nenoriu niekam pakenkti“ pagalbinis lapas
Tu ir tavo draugas svarstote, ar verta dalyvauti televizijos filmuojamame realybës ðou.

Kà tik pradëjai dirbti naujame darbe, o profsàjungos narys kvieèia dalyvauti streike dël darbo uþmokesèio pakëlimo.

Tau pasiûlë darbà labai toli nuo namø.
Tau siûlo vaizdajuosèiø leistuvà uþ 50 Lt.
Tave ir tavo draugà pakvietë á vakarëlá, kur, atrodo,
bus galima gauti ávairiausiø narkotikø.

Tëvai tave pasiuntë á parduotuvæ ir tau reikia praeiti pro loðimo automatus. Galëtum iðbandyti savo laimæ.
Du geriausi tavo draugai nusprendë pabëgti ið pamokø ir jie nori, kad ir tu eitum.

Grupë draugø pasiûlë pavogti maðinà ir pasivëþinti.
Naujas paþástamas, kuris tau patinka, pakvietë pasivaþinëti jo maðina.
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2 pratimas. „Kaip jautiesi?
Ar tau blogai?“
Ugdomi gebëjimai:
• išklausyti kità,
• paremti ir palaikyti þmogø sudëtingose situacijose,
• pasinaudoti parama ir palaikymu, kai yra sunku.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: nëra.
Ðiuo pratimu siekiama mokytis palaikyti kalbantájá.
Eiga
Pasakykite mokiniams, kad ðis pratimas skirtas
ávairiems paramos ir palaikymo bûdams aptarti. Paramos teikimas ir pasinaudojimas ja ðiame pratime
pateikiama kaip bûtina efektyvaus bendradarbiavimo sàlyga. Paaiðkinkite mokiniams, kad þmonës rizikuoja ne tik fiziðkai. Ávairiausi tarpusavio santykiai,
taip pat ir darbo santykiai, yra susijæ su rizika. Papraðykite mokiniø pateikti pavyzdþiø, kuo jie rizikuoja
mokydamiesi mokykloje, pavyzdþiui, savanoriðkai
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atsakydami á klausimà; pasakydami, kad neþino; spëdami; pasakydami, kaip jie jauèiasi; išreikšdami savo nuomonæ; klausdami.
Papraðykite mokiniø, kad pasiskirstytø poromis su
tais draugais, su kuriais gali atvirai kalbëti. Mokiniai,
kuriø vardo pirmoji raidë yra pirmesnë pagal abëcëlæ,
ðneka pirmi. Uþduotis: 5 min. kiekvienas mokinys paeiliui pasakoja apie tai, kà jis yra gerai padaræs. Klausantysis palaiko, atidþiai klausosi, kartais pasitikslina
(„Atrodo, kad...“; „Atrodo, kad tu...“). Paskui pasikeièiama vaidmenimis ir pakartojama.
Skirkite aptarimui poromis 5 min. Vienas kitam mokiniai turëtø pasakyti, kaip palaikë vienas kità, pavyzdþiui: „Buvo naudinga, kai tu...“; „Að jauèiau, kad tu
palaikai mane, kai...“ ir taip pat „Að bûèiau buvæs tau
dëkingas, jeigu tu bûtum...“.
Tegu visa grupë nurodo, koks elgesys palaikë, padëjo. Skatinkite pozityvià diskusijà.
Pastaba. Pateikite mokiniams paramos teikimo pavyzdþiø, susijusiø su namais, mokykla, laisvalaikiu, atliekamu darbu, bendravimu.
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3 pratimas. „Ties praraja“
Ugdomi gebëjimai:
• ávertinti asmeninæ rizikà,
• analizuoti sudëtingas situacijas,
• išklausyti kitus,
• dirbti grupëje priimant bendrà sprendimà,
• atsakingai reikšti savo nuomonæ.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: scenarijus, surašytas dideliuose popieriaus lapuose (þr. eigà).
Pratimas skirtas asmeninei rizikai ávertinti ir grupës
sprendimui priimti.
Eiga
Paskirstykite mokinius atsitiktinai po penkis. Pateikite jiems scenarijø, papraðykite pasiskirstyti penkis jo vaidmenis ir nuspræsti, kaip áveiks ðià rizikingà
situacijà.
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Jûs esate nuoðaliame kaimo kelyje. Sugedo jûsø maðina.
Vienas asmuo pradeda panikuoti, nes temsta. Kitas serga
astma ir yra pamirðæs pasiimti inhaliatoriø. Treèiasis rëkia
ant vairuotojo, nes ðis nemoka pataisyti maðinos. Ketvirtasis þada eiti pësèiomis. Penktasis, vairuotojas, sutrikæs, neþino, kà daryti.
Grupës vaidmenø þaidimas ar diskusija galëtø remtis
šiais klausimais:
Kuo kiekvienas rizikuoja?
Kà jûs norite pasiekti?
Kokie galimi sprendimo bûdai?
Kas atsakingas?
Skirkite apie 15–20 min. Aptarkite visoje grupëje,
keldami ðiuos klausimus:
Kà nusprendëte daryti?
Kaip dirbo jûsø grupë?
Kas, jûsø nuomone, yra svarbiausia dirbant kartu rizikingose situacijose?
Pastaba. Galite pasirinkti kitokius rizikingos situacijos pavyzdþius.
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GYVENIMO SUNKUMØ
ÁVEIKIMAS

UGDOMI GEBËJIMAI:
1. Planuoti savo ateitá, analizuoti viltis, svajones,
rizikà.
2. Numatyti galimas rizikingo elgesio pasekmes.
3. Analizuoti rizikingø poelgiø pranaðumus ir
trûkumus.
4. Planuoti pokyèius.
5. Derëtis.
6. Rasti paprasèiausià tinkamo sprendimo priëmimo
bûdà.

IX–X KLASËS

Pratimai:
1. Þvilgsnis á ateitá.
2. Nuopuolis, ryþtingas ir rizikingas þingsnis.
3. Ko aš tikiuosi bendraudamas?
4. Laukiami pokyèiai.

Ávadinë uþduotis. Rengdamiesi 1 pratimui, padëkite mokiniams pabendrauti su keliais buvusiais mokiniais, supaþindinkite juos su uþduotimi, papraðykite
jø ateiti á mokyklà ir papasakoti apie rizikà, su kuria jie
susidûrë, ir ar jie, bûdami mokiniai, to tikëjosi (galëjo
jà numatyti ir ávertinti).
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1 pratimas. „Þvilgsnis á ateitá“
Ugdomi gebëjimai:
• planuoti savo ateitá, analizuoti viltis, svajones,
rizikà,
• numatyti galimas rizikingo elgesio pasekmes,
• analizuoti rizikingø poelgiø pranaðumus ir
trûkumus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà pratimo „Þvilgsnis á ateitá“ pagalbinio lapo kopijà kiekvienam mokiniui.

Papraðykite, kad mokiniai tai aptartø pasiskirstæ po
tris. Ar jie jauèiasi saugûs raðydami, kuo rizikuoja? Papraðykite, kad aptarimo metu palaikytø vieni kitus.
Pakvieskite sveèiø (þr. ávadinæ uþduotá), kurie iðklausytø, kà mokiniai sako apie savo siekius, ir palygintø su
savo paèiø siekiais.
Papraðykite sveèiø pasidalyti savo patirtimi apie buvusius ateities planus, kà jie ketino ar neketino daryti,
kas iðsipildë nuo to laiko, kai jie baigë mokyklà. Kuo jie
rizikavo ar nerizikavo?
Pastaba. Jeigu kviesite sveèiø, jums gali prireikti keliø pratimø, o per paskutiná reikëtø viskà apibendrinti.

Pratimas skirtas artimiems ir tolimiems siekiams aptarti.
Eiga
Paaiðkinkite mokiniams, kad ði uþduotis suteiks
jiems galimybæ paþvelgti á ateitá – jø viltis, svajones ir
tai, kuo jie rizikuoja. Iðdalykite pagalbinius lapus ir
papraðykite juos individualiai uþpildyti.
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Pratimo „Þvilgsnis á ateitá“ pagalbinis lapas

Laimëjimai

Per artimiausius
2 metus

Per artimiausius
5 metus

Per artimiausius
10 metø

Per artimiausius
20 metø

Asmeninis
gyvenimas

Iðsimokslinimas
ir karjera

Santykiai

Laisvalaikis

Kita
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2 pratimas. „Nuopuolis, ryþtingas ir
rizikingas þingsnis“
Ugdomi gebëjimai:
• numatyti galimas rizikingo elgesio pasekmes,
• analizuoti rizikingà situacijà,
• ávertinti situacijos rizikingumà.

Grupëje aptarkite tik galimà rizikà: kurie punktai
atrodo ypaè rizikingi? Kuo skiriasi rizika?
Pastaba. Patys mokiniai gali sugalvoti daugiau rizikingos veiklos pavyzdþiø.

Trukmë: 45 min.
Priemonës: po vienà lentelës kopijà kiekvienam mokiniui.
Pratimas skirtas situacijos rizikingumui ávertinti.
Eiga
Ðia uþduotimi siekiama atkreipti dëmesá á rizikà, kuriai mokiniai gali ið anksto pasiruoðti. Iðdalykite mokiniams lenteliø kopijas ir papraðykite individualiai uþpildyti „Taip“ ir „Ne“ skiltis.
Tada mokiniai pasiskirsto po tris ir diskutuodami
uþpildo skiltá „Kokia galima rizika?“
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Pratimo „Nuopuolis, ryþtingas ir rizikingas þingsnis“ pagalbinë medþiaga
Ar tu...

Taip

Ne

Kokia galima rizika?

vaþiuotum dirbti á Australijà?
sisituoktum su asmeniu, su kuriuo susipaþinai prieð 6
savaites?
sutiktum mylëtis pirmojo pasimatymo metu?
ðoktum su paraðiutu?
stotum á universitetà kitame mieste?
sulaukæs 17 metø, iðsikraustytum gyventi kitur?
sutiktum bandyti narkotikus?
eitum á aklà pasimatymà?
pakeistum studijuojamà specialybæ universitete?
kam nors papasakotum apie savo seksualines
problemas?
IX–X KLASËS
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3 pratimas. „Ko aš tikiuosi bendraudamas?“
Ugdomi gebëjimai:
• tolerantiškai vertinti kito þmogaus savybes,
• bendrauti,
• analizuoti ir ávertinti asmeninæ rizikà renkantis
draugus.
Trukmë: 45 min.
Priemonës: po 10 popieriaus lapeliø (maþdaug atviruko dydþio) kiekvienam mokiniui.
Pratimas skirtas asmeninei rizikai renkantis draugus
ávertinti.
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Eiga
Pasakykite mokiniams, kad daug þmoniø gali ir nesusirasti tobulo partnerio.
Iðdalykite po 10 lapeliø kiekvienam mokiniui. Papraðykite dirbti individualiai ir lapeliuose uþraðyti
5 pageidaujamas partnerio savybes ir 5 nepageidaujamas (po vienà kiekviename lapelyje). Perspëkite, kad
neraðytø prieðingø savybiø (antonimø).
Tada papraðykite mokiniø savo korteles uþversti, sumaiðyti, iðtraukti penkias ir atversti. Paklauskite mokiniø, ar jie rizikuotø bendrauti su tokiu partneriu? Tegu
pabando dar porà kartø. Ar jie gavo tobulà partnerá?
Papraðykite aptarti poromis, ko mokiniai iðmoko
atlikdami ðá pratimà. Ar jie galëtø tai pritaikyti realiame
gyvenime dabar arba ateityje?
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4 pratimas. „Laukiami pokyèiai“
N. B. Šis pratimas skirtas 15–16 m. mokiniams.
Ugdomi gebëjimai:
• planuoti pokyèius,
• suprasti pokyèiø esmæ, jø neiðvengiamumà,
• derëtis,
• bendrauti su savo šeimos nariais,
• pozityviai analizuoti kliûtis.
Trukmë: du kartus po 45 min. su keliø dienø intervalu.
Priemonës: kiekvienam mokiniui po vienà pratimo „Laukiami pokyèiai“ pagalbinio lapo kopijà.
Pratimas skirtas artimiems tikslams aptarti kartu su
bendraamþiais ir šeimoje.

Eiga
Iðdalykite pagalbinius lapus kiekvienam mokiniui
ir paklauskite, kaip jie norëtø, kad pasikeistø lape iðvardyti dalykai, kai jiems bus 17–18 metø.
Papraðykite pateiktà sàraðà papildyti savais pasiûlymais.
Pasiûlykite mokiniams aptarti uþpildytà lapà su pasirinktu porininku.
Tada pasiûlykite pasirinkti laikà, kada jie norëtø pasikalbëti su savo ðeimos nariais apie norimus pokyèius.
Ðeimos atsakymai gali bûti uþraðomi ir aptariami kito
pratimo metu.
Per kità pratimà papraðykite su tuo paèiu porininku aptarti, kaip sekësi bendrauti ðeimoje. Apie kokius
dalykus buvo sunkiausia diskutuoti? Ar atrodë rizikinga iðkelti ðiuos klausimus?
Apibendrindami pabrëþkite tokio poelgio pranaðumus, gautus teigiamus rezultatus. Pasiûlykite, kad
pasisakytø kiekvienas mokinys paeiliui.
Pastaba. Pagalbiniame lape palikite dvi laisvas eilutes.
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Pratimo „Laukiami pokyèiai“ pagalbinis lapas
Temos

Pokyèiai, kuriø norëèiau

Ðeimos atsakymai

Pinigai
Laisvalaikis
Kà aš valgau
Kada gráþtu namo
Privatumas
Drabuþiai
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Uþraðams
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