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ÁVADAS

Gyvename dideliø permainø ir reformø laikais. Ðiuolaikinëje informacinëje visuomenëje þmogui keliami visai kitokie reikalavimai, ugdomi bûtini
nauji ágûdþiai. Smarkiai pakito ir vertybës, kurias taip ilgai ir kruopðèiai puoselëjome. Jei anksèiau buvo vertinamas kuklumas, nuolankumas, paklusnumas, tai dabar siekiant iðsilavinimo, karjeros, darbo vertinami tokie dalykai, kaip aukðtas savæs vertinimas, iniciatyvumas, lyderiavimas, komunikabilumas. Konfliktai, smurtas, narkotikai, nusikaltimai, terorizmas... Deja, tokiame ðiuolaikiniame pasaulyje turës gyventi dabartiniai mokiniai. Kad jame prisitaikytø, rastø savo vietà, nesukluptø, nepalûþtø, mes, suaugusieji,
turime jiems padëti
Mokykla, atsiþvelgdama á visus ðiuos pokyèius visuomenëje, irgi gyvena
permainø ir reformø laikotarpiu. Keièiasi mokymo programos, ugdymo bei
ugdymosi metodai, pasiekimø vertinimas ir pan. Taèiau visi ðie pasikeitimai
daugiausia susijæ su paþintiniais ir akademiniais tikslais. Siekiama, kad mokinys ne tik turëtø kuo daugiau þiniø, informacijos, bet ir ágytø gebëjimø,
padedanèiø pasinaudoti turimomis þiniomis ir informacija kasdieniame gyvenime.
Asmeniniams bei socialiniams ágûdþiams, kurie atitinka ðiuolaikinës demokratinës visuomenës nuostatà, mokyklose skiriama per maþai dëmesio,
nors lavinant ðiuos ágûdþius mokiniai galëtø geriau perimti mokymosi programas ir pasiekti geresniø akademiniø ávertinimø. Sveikatos mokymo specialistø bei psichologø nuomone, asmeniniai ir socialiniai ágûdþiai  tai tarsi
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apsauginiai veiksniai, maþinantys tikimybæ tokiø problemø, kaip ankstyvi
lytiniai santykiai, ÞIV, paaugliø nëðtumas, alkoholio, narkotikø vartojimas,
atsiradimà. Spræsti ðias problemas irgi uþkraunama ðiuolaikinei mokyklai.
Taigi asmeniniø ir socialiniø ágûdþiø ugdymas atitinka visus ðiuolaikinës mokyklos tikslus bei uþdavinius ir gali ásilieti á reformuojamos mokyklos mokymo programas.
Pastaruoju metu vartojama nauja, mums neáprasta sàvoka  gyvenimo
ágûdþiai. Ji apima ir asmeninius, ir socialinius ágûdþius. Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) gyvenimo ágûdþius apibûdina taip: Tai gebëjimai prisitaikyti visuomenëje ir elgtis pozityviai, individø gebëjimas veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir problemomis <...>, tai tokie
gebëjimai, kurie jauniems þmonëms padeda iðlaikyti psichinæ sveikatà ir pasitikëjimà savo jëgomis, kai jie susiduria su gyvenimo realijomis.
Ði Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa parengta remiantis TACADE medþiaga Gyvenimo ágûdþiai (Skills for life. A whole Shoool Approach to
Personal and Social Development. LIONS/TACADE), teorinëmis þiniomis
bei praktiniais ágûdþiais, ágytais dalyvaujant Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro 1999 ir 2000 m. Latvijoje Baltijos ðalims organizuotuose seminaruose. Autoriai atrinko, pritaikë ir parengë ðià medþiagà
atsiþvelgdami á Lietuvos poreikius, ávairias bendrojo lavinimo mokyklose
taikomas programas. Parengtas naujas skyrius ikimokyklinio amþiaus vaikams. Lietuvoje tai aktualu, nes ikimokyklinio ugdymo ástaigos aktyviai ásitraukë á sveikatà stiprinanèiø mokyklø tinklà, veikia specifinë ugdymo ástaiga darþelis-mokykla. Be to, ðalyje pradëta ágyvendinti prieðmokyklinio ugdymo programa. Nemaþai pratimø autoriai jau iðbandë praktiðkai, dirbdami su ávairaus amþiaus mokiniais.
4
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PROGRAMOS TIKSLAS
Gyvenimo ágûdþiø ugdymas  tai vaikø ir jaunuoliø
asmeniniø ir socialiniø ágûdþiø lavinimo programa,
kurios tikslas  parengti vaikus ir jaunuolius gyvenimui uþ mokyklos ribø bei suaugusiøjø gyvenimui
greitai besikeièianèioje visuomenëje.
Asmeninio ir socialinio vystymosi procese galime:
_ iðsiaiðkinti vertybes, kurios lemia mûsø poþiûrá ir elgesá;
_ ávertinti ágytà patyrimà ir numatyti tolesnius
veiksmus;
_ identifikuoti asmeninio augimo sritis ir ieðkoti galimybiø savo gabumams ugdyti;
_ suprasti savo privalumus ir trûkumus;
_ suvokti atsakomybæ uþ savo vystymàsi.
Ðiame procese galime suprasti ir kitø asmenø vaidmená, t. y. kaip kiti mums gali padëti, paremti, pamokyti ar kartais trukdyti, slopinti mûsø asmeninæ ir socialinæ raidà.
Taigi Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programoje labai
svarbus paèiø ugdytiniø vaidmuo, t. y. jø ugdymasis.
Tai ne vien gyvenimo ágûdþiø ugdymo, bet ir ugdymosi programa.
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MOKYKLOS VAIDMUO UGDANT GYVENIMO ÁGÛDÞIUS
Ðioje programoje pabrëþiamas ne vien þiniø suteikimas, iðmokymas, bet pagarba ir dëmesys asmeniui, jo individualumui, poreikiams, problemoms, jo
galimybiø ir gebëjimø atskleidimas. Tikslas  parengti
ne kuo daugiau þinanèius, o savimi pasitikinèius, komunikabilius, ávairius gyvenimo sunkumus áveikti gebanèius jaunuolius.
Gyvenimo ágûdþiai ugdomi ne vien specialiø uþsiëmimø ar pamokø metu. Bendravimas su mokytojais ne
pamokø metu, papildomojo ugdymo uþsiëmimai irgi
padeda vaikø asmeniniam ir socialiniam vystymuisi.
ÐEIMOS VAIDMUO UGDANT GYVENIMO
ÁGÛDÞIUS
Ðeima  neatskiriama mokyklos bendruomenës
dalis. Ðeima vis aktyviau dalyvauja ugdymo procese
bendraudama ir bendradarbiaudama su mokytojais.
Toks bendradarbiavimas bûtinas ir gyvenimo ágûdþiø
ugdymo srityje. Supaþindinus tëvus su ðios programos tikslais, uþdaviniais ir metodais, tëvai taps mokyklos partneriais ugdant asmeninius ir socialinius
5
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vaikø ágûdþius. Taip bus uþtikrinta psichologinë parama vaikui ir jaunuoliui, geriau átvirtinami ágyti ágûdþiai.
PROGRAMOS STRUKTÛRA
Programa suskirstyta á kelias dalis, kurios skirtos:
ikimokyklinukams
pradiniø klasiø mokiniams (14 klasës)
viduriniojo amþiaus mokiniams (58 klasës)
vyresniojo amþiaus mokiniams (910 klasës)
Kiekvienoje dalyje iðskiriamos 5 vaikø ir jaunuoliø vystymosi sritys, kurios viena su kita labai susijusios. Tai:
savimonë,
priklausymas grupei,
poreikiai, teisës ir atsakomybë,
kasdienës situacijos,
rizikos situacijos.
Pagal ðias sritis ugdomi ávairûs ágûdþiai, atitinkantys to amþiaus vaikø gyvenimo ypatumus, poreikius,
daþniausiai kylanèias problemas, sunkumus ir padedantys pasirengti savarankiðkam gyvenimui, ateièiai.
6

Sritys:
savimonë (savæs paþinimas, mokëjimas reikðti savo jausmus ir bendrauti, darbas grupëje, pokyèiø áveikimas ir pan.);
priklausymas grupei (bendraamþiø grupës átaka,
buvimas grupëje, draugystë, atstûmimas ir praradimai, negalë, etniniai skirtumai ir pan.);
poreikiai, teisës ir atsakomybë (mûsø elgesio pasekmës, poreikiø iðsiaiðkinimas, gyvenimas ðeimoje,
rûpinimasis kitais, sveikatos ugdymas ir pan.);
kasdienës situacijos (konfliktø sprendimas, prievarta, rûkymas, alkoholis, savisauga, pirmoji pagalba, reklamos átaka ir pan.);
rizikos situacijos (rizikos supratimas, iðgyvenimas,
narkotikai ir sportas, ÞIV, seksualinis elgesys ir pan.).
Pagal kiekvienà ðiø vystymosi srièiø ugdomi ávairûs gyvenimo ágûdþiai. Gyvenimo ágûdþiø sàraðas ganëtinai ilgas. Paminësime keletà ið jø:
problemø sprendimas. Ðis ágûdis padeda konstruktyviai spræsti problemas. Mokiniai turi iðmokti keturis problemø sprendimo þingsnius: problemos apibrëþimas, ávairiø sprendimo bûdø ieðkojimas, ðiø sprendimo bûdø ávertinimas (teigiamø ir neigiamø ypatumø), vieno sprendimo pasirinkimas ir veiksmø
planavimas;
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sprendimø priëmimas. Ðis ágûdis padeda priimti
konstruktyvius sprendimus. Mokinys turi mokëti pats
pasirinkti, nuspræsti ir savo kailiu pajusti tokio
sprendimo ar pasirinkimo padarinius. Tada prieð pasielgdamas vienaip ar kitaip jis pirmiausia pagalvos
apie galimas pasekmes;
kûrybinis màstymas. Kûrybiðkai màstant lengviau
surasti ir ávertinti ávairius sprendimo bûdus, alternatyvas, bendros veiklos ar neveiklumo padarinius;
kritinis màstymas. Tai gebëjimas analizuoti informacijà ir patyrimà;
bendravimo ágûdþiai. Jie padeda uþmegzti ir iðlaikyti draugiðkus ryðius su aplinkiniais;
savæs paþinimas. Tai gebëjimas paþinti ir ávertinti
savo asmenybës ypatumus, pranaðumus ir trûkumus.
Tai padeda bendrauti, nuspëti savo elgesá stresinëse
situacijose;
streso áveikimas. Tai streso ðaltiniø mûsø gyvenime
atskleidimas ir þinojimas, kaip jie mus veikia. Tai leidþia bandyti jø iðvengti arba konstruktyviai iðspræsti;
atsisakymo ágûdþiai. Jie ágalina pasiprieðinti bendraamþiø ar kitokiam spaudimui vartoti narkotines
medþiagas. Iðmokæ pasakyti ne mokiniai apsisaugos, apgins savo interesus ir vertybes.
Gebëjimas pasakyti tvirtà ne rodo ne silpnumà,
o stiprybæ.
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Ðioje Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programoje visi gyvenimo ágûdþiai suskirstyti á:
savæs paþinimo,
bendravimo,
bendradarbiavimo,
sprendimø priëmimo,
gyvenimo sunkumø áveikimo.
Kaip jau minëjome, ðie ágûdþiai ugdomi pagal penkias vystymosi sritis. Pavyzdys.
Savimonë

SAVÆS
PAÞINIMAS

BENDRAVIMAS

BENDRADARBIAVIMAS

SPRENDIMØ
PRIËMIMAS

GYVENIMO
SUNKUMØ
ÁVEIKIMAS

Kiekvienos vystymosi srities bei ugdomø gyvenimo ágûdþiø lyginamasis svoris bei turinys skirtingose amþiaus grupëse skiriasi. Pavyzdþiui, skiriasi gyvenimo sunkumai, su kuriais susiduria ir kuriuos turi
áveikti ikimokyklinukai ir IXX klasiø mokiniai. Ikimokyklinukams ir pradinukams ugdant bendravimo
ágûdþius labai svarbu ásidëmëti, kad ne visi suaugusieji yra geri ir ne visais suaugusiaisiais galima pasiti7
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këti. Paauglystëje labai svarbu iðmokti atsispirti bendraamþiø spaudimui, pasakyti ne. Pradiniø klasiø
mokiniams aktuali rûkymo, viduriniøjø klasiø  alkoholio vartojimo, o paauglystëje  narkotikø temos.
Vyriausiojo amþiaus mokiniø grupëje nëra Sprendimø priëmimo dalies. Siekiant atspindëti ðiuos skirtumus, programoje vystymosi sritys bei ágûdþiai pavaizduoti banguotomis linijomis.

Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa parengta pagal atskiras amþiaus grupes. Ðioje knygelëje Jûs rasite gyvenimo ágûdþiø ugdymo programas visiems amþiaus tarpsniams. Lentelëse pateikiami gyvenimo ágûdþiai, kurie ugdomi pagal minëtas sritis tam tikrais
amþiaus tarpsniais. Þemiau pateikiamas tokios lentelës pavyzdys.

Lentelë. Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa
Gyvenimo ágûdþiai
Vystymosi sritys

Savimonë
Priklausymas gupei
Poreikiai, teisës ir atsakomybë
Kasdienës situacijos
Rizikos situacijos

8

Savês
painimas

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Sprendimø
priëmimas

Gyvenimo
sunkumø
áveikimas
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Remiantis sudarytomis gyvenimo ágûdþiø ugdymo programomis, parengti praktiniai uþsiëmimai ir
pratimai. Kiekvienam amþiaus tarpsniui yra skirta atskira praktiniø uþsiëmimø knygelë. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis, nurodant ugdomà ágûdá.
Pavyzdþiui, Savimonë. Savæs paþinimas arba Poreikiai,
teisës ir atsakomybë. Sprendimø priëmimas. Kiekvienà
toká blokelá sudaro 34 pratimai. Pratimø trukmë 
nuo 40 iki 60 min. Tai priklauso nuo uþduoties sudëtingumo (pavyzdþiui, vaidybinei uþduoèiai parengti
ir atlikti reikia daugiau laiko), nuo mokiniø skaièiaus
klasëje, pasirengimo uþduoèiai ir pan.
Visà Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programos komplektà sudaro 6 knygelës:
1. Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa.
2. Gyvenimo ágûdþiø ugdymas. Ikimokyklinis
amþius.
3. Gyvenimo ágûdþiø ugdymas. Pradinës klasës.
4. Gyvenimo ágûdþiø ugdymas. VVIII klasës.
5. Gyvenimo ágûdþiø ugdymas. IXX klasës.
6. Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programos vertinimas.
Su ávairaus amþiaus mokiniais dirbantiems mokytojams rekomenduojama ásigyti bent tris knygeles:
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pirmàjà ir ðeðtàjà (jos yra universalios visiems amþiaus
tarpsniams) bei vienà ið kitø keturiø, kuri atitinka vaikø ar mokiniø, su kuriais dirbama, amþiø.
PASIRENGIMAS DARBUI PAGAL PROGRAMÀ
Mokytojai, nutaræ dirbti pagal Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programà, turi tam nuosekliai pasirengti. Ðiame
skyrelyje pabandysime iðdëstyti visus ðio pasirengimo etapus, kurie padës ne tik giliau suvokti paèià programà, bet ir veiksmingai jà ágyvendinti.
Programos tikslai bei pateikta medþiaga
Siûlome nuosekliai susipaþinti su pirmàja knygele Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa. Joje apraðoma
bendra programos struktûra, pasirengimo darbui
principai, pateikiamos ávairaus amþiaus mokiniø gyvenimo ágûdþiø ugdymo programos. Net jei Jûs dirbate tik su aukðtesniøjø klasiø mokiniais, siûlome perþiûrëti visiems amþiaus tarpsniams parengtas programas, kurios pateiktos lentelëse ðios knygelës pabaigoje. Tai padës geriau suprasti programos esmæ ir tæstinumà.
Susipaþinæ su ðia medþiaga, atsakykite á klausimus:
9
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Ar ði programa atitinka mokiniø poreikius ir bus jiems
naudinga?
Kokiø uþsiëmimø metu galësite ágyvendinti ðià programà?
Su kuo galëtumëte pasitarti, pasikonsultuoti dël programos ágyvendinimo?
Ar rastumëte bendraminèiø savo mokykloje?
Pagrindinës darbo pagal programà taisyklës
Pagrindinës darbo pagal ðià programà taisyklës yra
ðios:
konfidencialumas,
pagarba,
aktyvus klausymasis,
parama,
teisë bûti iðklausytam,
teisë nedalyvauti.
Ðios taisyklës bûtinos dirbant grupëmis, taèiau labai svarbu, kad jos nebûtø primestos mokiniams.
Todël reikëtø jau paèioje darbo pradþioje su mokiniais
aptarti ðias taisykles. Gali bûti, kad mokiniai pasiûlys
ir daugiau panaðiø taisykliø, kurias grupë gali priimti (pavyzdþiui, nevëluoti, ne ðnibþdëti, o garsiai iðsakyti savo nuomonæ ir pan.). Kaþkam paþeidus ðias tai10

sykles ar tiesiog praëjus tam tikram laikui, vël galima
aptarti taisykles. Ðios taisyklës gali bûti þodinës arba
jas galima uþraðyti á didelius popieriaus lapus ir pasikabinti klasëje ar kambaryje, kuriame dirbama.
Atskirai reikia paminëti ir tam tikras psichologines problemas, kurios gali kilti vykdant Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programà.
Atsiskleidimas. Atlikdami kai kuriuos pratimus,
ugdydamiesi gyvenimo ágûdþius, mokiniai remiasi savo asmenine patirtimi, nuostatomis, vertybëmis, iðsako savo poþiûrá, netgi abejones ir nerimà. Kai kuriø
temø nagrinëjimas gali iðprovokuoti labai asmeniðkus, netgi intymius pasisakymus. Netaktiðkas, paðiepiamas aplinkiniø elgesys ar reakcija á tokius pasisakymus gali turëti mokiniui skaudþiø psichologiniø padariniø. Kad ðitaip neatsitiktø, siûlome:
_ neskatinti mokiniø pasakoti apie savo ðeimos problemas, þalingus tëvø áproèius ir pan.;
_ jei mokinys pradëjo apie tai pasakoti, reikëtø taktiðkai já sustabdyti ir pasiûlyti po uþsiëmimo pasikalbëti su
juo asmeniðkai;
_ suþinojus apie skaudþius asmeninius iðgyvenimus (netektá, prievartà ar pan.), pasirûpinti, kad mokinys gautø tinkamà socialinæ paramà ar psichologinæ pagalbà;
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_ nagrinëjant skaudþias temas, priminti mokiniams
apie psichologinës pagalbos tarnybas, parûpinti informaciniø lankstinukø.
Konfidencialumas. Kaip jau minëjome, tai viena
pagrindiniø grupës darbo taisykliø  visi turi pasiþadëti po uþsiëmimø nepasakoti bei neaptarinëti su kitais grupës nariø jausmø, elgesio, iðsakytø problemø
ir pan. Kaip ir kiti mokiniai, mokytojas apie tai, kà
diskusijø ar kitø pratimø metu suþinojo apie mokinius, pavyzdþiui, jø alkoholio ar narkotikø vartojimà,
tëvø konfliktus, turi laikyti paslaptyje. Negalima ðiø
problemø aptarinëti su kitais mokytojais, kitø pamokø metu priminti mokiniams ir pan. Jei problema tikrai labai rimta, pavyzdþiui, mokinys patiria prievartà, galvoja apie saviþudybæ, bûtina jam pasiûlyti savo pagalbà ir átikinti, kad reikia kreiptis á atitinkamas
tarnybas. Padëti mokiniams  ðventa mokytojo, kaip
ir bet kurio kito suaugusiojo, pareiga.
Sunkus, probleminis elgesys. Kai kurie mokiniai
gali trukdyti grupës darbui  ðaipytis ið kitø, patys
atsisakyti dirbti, replikuoti ir pan. Ið anksto reikia apmàstyti, kaip uþkirsti kelià tokiam elgesiui. Geriausias bûdas  bendras darbo taisykliø aptarimas. Jas
aptarus ir visiems kartu priëmus, mokiniai patys bus
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atsakingi uþ jø laikymàsi  stengsis patys jø laikytis ir
reikalaus to ið savo draugø. Mokytojas gali tik atkreipti
mokiniø dëmesá á tai, kad nesilaikoma taisykliø. Pavyzdþiui, Man atrodo, kad dabar vyksta... tai rezultatas... Man atrodo, mes turime pasikalbëti apie... Kà,
Jûsø nuomone, turëtume daryti... Kà reikia keisti....
Kartais problemø gali kilti ir todël, kad kai kuriems
mokiniams nagrinëjama tema neádomi ar pasirinkti
netinkami ugdymo metodai. Ðiuo atveju mokytojas
gali tiesiog pakeisti temà, pasiûlyti kitoká uþsiëmimà.
Aktyvûs mokymo metodai, taikomi ðioje programoje
Minèiø lietus. Ðis metodas parankus mokiniø
màstymo ágûdþiams ugdyti, naujoms idëjoms generuoti. Jo esmë tokia: mokytojas, pateikæs klausimà ar
pasiûlæs temà, paragina mokinius vardyti kuo daugiau galimø atsakymø á pateiktà klausimà ar pareikðti kuo daugiau minèiø pasiûlyta tema. Svarbu, kad
mokytojas ar jo paskirtas mokinys kilusias mintis suraðytø lentoje ar dideliame popieriaus lape. Nuo vertinimø generuojant idëjas reikia susilaikyti. Svarbu,
kad mokiniai bûtø konstruktyvûs: ne kritikuotø, o rekomenduotø, nenukryptø nuo temos, kalbëtø po vienà, aktyviai klausytøsi vieni kitø. Jeigu mokiniai siûlo nerealius problemø sprendimo bûdus, mokytojui
11
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pravartu bûtø surengti diskusijà pateiktø idëjø realumo tema.

spræsti, ar nutraukti pokalbá, ar ne. Tarp atskirø pasisakymø diskutuoti neleidþiama.

Minèiø lietus (proto mankðta) poromis. Ðio metodo esmë ta, kad du mokiniai tarpusavyje vardija, kà
þino arba tariasi þinantys tam tikra tema (galima kelti
ir klausimus). Ðiai veiklai pamokoje paprastai skiriama apie penkias minutes. Ðis metodas ypaè naudingas mokiniams, nelinkusiems skelbti savo minèiø didelei grupei. Ápratus dalytis mintimis su partneriu,
ágyjama pasitikëjimo kalbëti ir didesnei auditorijai. Ðio
metodo pranaðumas yra tas, kad bendraujant poromis vienu metu gali kalbëti gerokai daugiau mokiniø, nei diskutuojant visai klasei (grupei).

Norønenorø metodas. Ugdant gyvenimo ágûdþius labai svarbu, kad temos, kuriomis bus kalbama
pamokose, bûtø ádomios ne tik mokytojui, bet ir mokiniams. Jeigu mokytojas mato, kad Minèiø lietaus,
Blyksnio ar kitais metodais jam nepavyko iðsiaiðkinti mokiniø lûkesèiø, kad mokiniai vangiai dalyvauja pokalbiuose, diskusijose, jis gali pasinaudoti Norønenorø metodu. Kiekvieno mokinio papraðoma
paraðyti, kokiomis temomis jis norëtø kalbëti ir kokiø
uþsiëmimø formø pageidautø, bei kuo konkreèiau nurodyti, kokiø temø jis nenorëtø liesti. Baigæ individualiai formuluoti savo norus ir nenorus, mokiniai suskirstomi grupelëmis, ir dabar jau bendrai (raðtu) formuluoja savo norus ir nenorus. Vëliau kiekviena grupelë iðrenka po vienà atstovà, kuris visà klasæ (grupæ) supaþindina su kolektyviniais grupelës pageidavimais.
Iðklausius visø grupeliø atstovus, galima aptarti
bendras temas ir norus, galinèius sudaryti bendro darbo pagrindà. Jeigu buvo pareikðta tokiø pageidavimø,
kuriø mokytojas negalës patenkinti, bûtina kartu aptarti, kaip tuos norus galima ágyvendinti, pavyzdþiui,
pasikviesti specialistà, surengti ekskursijà ar pan.

Blyksnis. Ðis metodas gali bûti taikomas siekiant
iðsiaiðkinti mokiniø lûkesèius, mokymosi problemas,
pomëgius, ágûdþius ir kt. Jo principas yra toks: kiekvienas mokinys pasako savo nuomonæ nagrinëjamu
klausimu, taèiau jam leidþiama kalbëti ne ilgiau kaip
pusæ minutës. Pageidautina kalbëtis susëdus ratu. Galima naudoti prakalbinimo kamuoliukà ar koká kità
daiktà, kuris metamas pokalbá pratæsti turinèiam mokiniui. Tas, kuris nenori pareikðti savo nuomonës, perduoda teisæ kalbëti kitam. Jeigu kalbëtojas virðija numatytà laiko limità, mokytojas bei grupë turi teisæ nu12
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Koncentriniø ratø metodas. Ðis metodas padeda
áveikti kalbëjimo baimës barjerà, nepasitikëjimo jausmà, padeda uþmegzti ryðius, sudaro galimybæ pasikeisti þiniomis ir patyrimu. Dalyviai sëdi arba stovi
pasisukæ vienas á kità vidiniame ir iðoriniame rate. Mokiniai, esantys vienas prieðais kità, kalbasi mokytojo
pasiûlyta tema. Pasibaigus numatytam pokalbio laikui (pavyzdþiui, 5 min.), pasikeièiama partneriais,
abiem ratams judant á prieðingas puses. Temà reikia
parinkti taip, kad ji atspindëtø abiejø partneriø interesus ir patyrimà, nes tik tokiu bûdu gali uþsimegzti
dialogas. Nereikëtø ðio metodo pernelyg uþtæsti  pakanka dviejø trijø pokalbio fraziø.
Burbulø dialogo, arba sakiniø pabaigimo,
metodas  tai veikla, padedanti atskleisti mokiniø suvokimà bei nuostatas vienu ar kitu klausimu. Burbulø dialogas ypaè tinka aptariant emocinës sveikatos stiprinimo temas, kalbant apie ásitikinimus ir jausmus. Mokiniams padalijamos nebaigtø sakiniø, uþraðytø burbuluose, kopijos, ðiuos sakinius jie turës pabaigti. Burbulø dialogui geriausiai tinka prieðtaringi teiginiai, kad mokiniø nuomonës skirtøsi. Galima,
tarkim, modeliuoti situacijà, kurioje vienas mokinys
yra nepatenkintas savimi, savo gyvenimu, o kitas jam
mëgina árodyti, kad toks ásitikinimas nepagrástas. Mo-
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kiniai turi pabaigti sakinius burbuluose, áraðydami tai,
kà, jø nuomone, tie þmonës galëtø kalbëti. Jei nepakaktø vietos burbuluose, galima raðyti ðalia jø. Pirmiausiai mokiniai dirba individualiai, kad iðryðkëtø
nuomoniø ávairovë ir kiekvienas bûtø iðgirstas bei iðklausytas. Vëliau galima dirbti grupelëmis (po 35
mokinius)  tuomet burbuluose áraðyti teiginiai jau
bus kolektyvinio darbo rezultatas. Galiausiai aptariami atskirø grupiø darbai. Ðiai veiklai galima skirti apie
30 min.
Interviu. Mokiniai pateikia ið anksto parengtus
klausimus savo klasës draugams arba kitiems pasirinktiems asmenims. Interviu tikslas: iðsiaiðkinti konkreèià nuomonæ ar informacijà. Jeigu imamas ne vienas interviu, susidaro galimybë ne tik iðsiaiðkinti respondentø supratimà ar þinias rûpimu klausimu, bet
ir atlikti nuomoniø analizæ, sintezæ bei vertinimà. Pasitelkæs ðá metodà mokytojas gali suþinoti, kokias temas mokiniai norëtø plaèiau gvildenti, kokiomis temomis jie ið viso neturi informacijos ir panaðiai. Interviu metodà galima taikyti ir norint patikrinti, kaip
mokiniai atliko namø darbus. Tokiu atveju jiems pasiûloma interviu bûdu paklausinëti vienam kità. Siûlydamas klausinëti vyresniø þmoniø apie mitybos ir
sveikos gyvensenos áproèius, mokytojas tikisi, kad in13
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terviu bus naudingas naujø þiniø ðaltinis. Pamokos
gale taikomas interviu metodas gali suteikti mokytojui informacijos apie pamokos temos aktualumà ir informatyvumà.
Stebëjimo metodas. Mokytojas gali skirti stebëtojus,
kurie, stebëdami ir fiksuodami stebëjimø lape grupeliø darbà, turëtø atkreipti dëmesá á neþodinio bendravimo, bendravimo modelio ir sprendimø priëmimo
ypatumus.
Nurodymai stebëtojams. Ávertinant neþodiná mokiniø bendravimà, bûtina atkreipti dëmesá á grupës sandarà (ar joje yra lyderiø, ar ði situacija keièiasi); á kûno padëtá (kaip mokiniai sëdi: pasilenkæ, iðsitiesæ, sukryþiavæ rankas, rankas iðkëlæ virð galvos, atsukæ nugaras); á judesius (ar sëdi ramiai, ar vaikðto, nenustygsta vietoje); á akis (kas á kà þiûri, kas stengiasi neþiûrëti
á kitus); á bûdus dëmesiui atkreipti; paramos iðraiðkà;
individualizmo apraiðkas (ar grupëje esama þmoniø,
kurie norëtø uþduotá atlikti vieni patys, be grupës pagalbos).
Norëdamas iðsiaiðkinti bendravimo modelio ypatumus, stebëtojas turi ávertinti bendrà grupelës veiklà: kurie mokiniai kalba daug, kurie maþai, o kurie
apskritai tyli; ar jie dirba poromis; kas su kuo kalba;
14

ar klauso vieni kitø; ar pastebima kokiø nors kalbëjimo pokyèiø (gal daug kalbëjusieji tampa ramesni ar
ramesnieji gyviau ásitraukia á diskusijà); kaip elgiamasi su pasyviaisiais (ar jie ignoruojami, ar stengiamasi ir juos átraukti á pokalbá).
Vertindamas sprendimø priëmimo grupelëje specifikà, stebëtojas turi atkreipti dëmesá á ðiuos ypatumus: kas siûlo sprendimus (ar vienas kuris nors mokinys, ar grupelës branduolys, aktyviausiai dalyvavæs diskusijoje); ar á visus pasiûlymus ir sprendimus
kreipiamas dëmesys; ar priimant sprendimus atsiþvelgiama á visø nuomonæ; ar priëmus sprendimà pastebimas grupelës skilimas (jei taip, tai kokie santykiai
klostosi tarp nugalëtojø ir nugalëtøjø).
Raðymas. Ðio metodo pranaðumai leidþia veiksmingiau mokytis bet kurios temos. Mokiniai lengviau iðmoksta, kai prieð pradëdami tyrinëjimus apmàsto, kà
þino ir kà norëtø suþinoti tam tikra tema. Perteikiant
mintis raðytine forma, pirmiausia tenka pamàstyti, kà
ir kaip paraðyti: mokiniai ápranta labiau vertinti savo
mintis, ne taip lengvai pasiduoda kitos nuomonës
spaudimui.
Laisvasis raðymas. Geros idëjos neretai kyla esant
tam tikrai átampai. Mokiniø papraðoma be perstojo
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penkias minutes raðyti viskà, kas ateina á galvà, màstant nurodytàja tema. Praëjus skirtam laikui, duodama dar viena minutë uþbaigti pradëtà mintá, o paskui tai, kas spëta uþraðyti, perskaitoma partneriui.
Vëliau atskiros poros kilusiomis idëjomis pakvieèiamos pasidalyti su visa klase (grupe) arba mokiniø
papraðoma pabraukti labiausiai abejotinas mintis ir
atkreipti dëmesá, ar diskutuojant (skaitant tekstà) tos
abejonës iðsisklaidys.
Deðimties minuèiø esë ir kitoks laisvasis raðymas. Ðis
metodas, kai skaityto teksto ar klasës diskusijø pagrindu reikia paraðyti 10 minuèiø esë, laisvai pasirenkant
raðymo formà, padeda mokiniams koncentruoti mintis.
Kai kurie mokytojai tvirtina, kad jau pats raðymo
veiksmas gali sudaryti sàlygas kûrybos protrûkiui.
Kuo daugiau svarstome, dvejojame, tuo maþiau tikimybiø lieka tam kûrybos ðaltiniui prasiverþti. Todël
imdamiesi laisvojo raðymo mokiniai raðo nesustodami. Negalëdami sugalvoti, kà raðyti, taip ir raðo: Nesugalvoju, kà raðyti.... Ðio metodo tikslas  pasiekti,
kad bûtø raðoma nesigræþiojant atgal, nesigilinant, neanalizuojant ir nekritikuojant to, kas paraðyta.
Kai baigiama raðyti, daugelis mokytojø pasiûlo
mokiniams dar kartà sugráþti prie savo raðinio, iðskir-
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ti svarbiausias prielaidas ir paraðyti naujà esë, atsijojant tai, kas nereikðminga.
Penkiø minuèiø esë. Ðis metodas tinka paèioje pamokos pabaigoje, siekiant padëti mokiniams liautis
màstyti nagrinëjama tema, o mokytojams ávertinti klasës intelekto lygá. Per penkiø minuèiø esë mokiniai
turi atlikti dvi uþduotis: paraðyti vienà dalykà, kurá
jie suþinojo ið ðios temos, ir vienà klausimà, kuris jiems
dar liko neaiðkus. Surinkæs sàsiuvinius, mokytojas pagal mokiniø esë gali planuoti kitos pamokos darbà,
atkreipdamas dëmesá á tuos dalykus, kurie daugeliui
mokiniø dar liko neaiðkûs.
Dvipusis dienoraðtis. Tai bûdas nurodyti skaitytojo ryðius su tomis teksto vietomis, kurios sukëlë didþiausià jo susidomëjimà arba siejasi su jo paties patirtimi. Toks dienoraðtis ypaè naudingas, kai mokiniai
skaito ilgesná tekstà ne per pamokas.
Dvipusá dienoraðtá mokiniai pasidaro per popieriaus lapo vidurá nubrëþdami vertikalià linijà. Kairëje lapo pusëje jie turëtø pasiþymëti mintá ar skaityto
teksto dalá, padariusià jiems didþiausià áspûdá: galbût
priminusià jø paèiø iðgyvenimus, sukrëtusià juos, o
gal paskatinusià prieðtarauti autoriaus nuomonei. Deðinioji lapo pusë skirta mokiniø komentarams: kodël
15
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ðià mintá (ar citatà) jie uþsiraðë á sàsiuviná, apie kà susimàstyti ji privertë, kokiø klausimø iðkëlë. Pastabos á
dienoraðtá raðomos skaitant tekstà, o ne po to, kai jis
jau bus perskaitytas. Mokytojas galëtø nurodyti, kiek
apytikriai pastabø mokiniui reikëtø uþsiraðyti.
Dvipusio dienoraðèio nereikëtø naudoti diskutuojant, nes mokinys, labai greitai uþsiraðæs tam tikrà
skaièiø jam reikðmingø minèiø, vëliau gali bûti neatidus.
Trijø daliø dienoraðtis. Nagrinëdami kokià nors temà, mokiniai turi ne tik dirbti su ðaltiniais, bet ir bendrauti su mokytoju. Net jei jø tyrinëjimus paskatina
asmeninis smalsumas, naudinga juos kryptingai
orientuoti. Trijø daliø dienoraðtis diena po dienos
per visà kursà padës nukreipti mokiniø tyrinëjimus,
tai tarsi mokymo priemonë, bûdas tai, kas iðmokstama per pamokas, susieti su jø gyvenimu ne mokykloje.
Trys dienoraðèio dalys atlieka skirtingas funkcijas.
Pirmojoje mokiniai uþsiraðo savo reakcijà á skaitomà
tekstà ar diskusijas. Ðioje dalyje galima pasinaudoti
ir dvipusio dienoraðèio formatu  vienoje puslapio pusëje uþraðomos pastabos, kitoje  komentarai. Antroji trijø daliø dienoraðèio dalis paliekama mokiniø mintims ir asociacijoms nagrinëjama tema. Ðios dalies me16

dþiaga vëliau galbût paskatins paraðyti straipsná ar
referatà. Ar taip atsitiks, ið dalies priklauso ir nuo mokytojo: jis taip pat turëtø raðyti trijø daliø dienoraðtá
ir retsykiais perskaityti klasei pastabas, kurias yra pasiþymëjæs vidurinëje dalyje. Màstydamas garsiai, mokytojas atskleidþia savo paskatas domëtis tam tikra
tema, pasidalija su mokiniais idëjomis, ákvepianèiomis já tolesniems tyrinëjimams,  tarsi áduoda jiems á
rankas tyrinëjimø gijà.
Treèioji dienoraðèio dalis skirta laiðkams mokytojui. Bent kartà per mënesá mokiniø papraðoma paraðyti mokytojui laiðkà: pakomentuoti jo darbà per pamokas, pateikti klausimø, pasidalyti savo pasiekimais:
ko iðmoko per ðá kursà, kokius tikslus sau kelia, kaip
patobulëjo jø mokymasis ir pan. Laiðke mokytojui mokinys gali paraðyti, su kokiomis kliûtimis susiduria savo tyrinëjimuose, kokios tikisi mokytojo pagalbos ir
t. t. Mokytojas periodiðkai (kas mënesá) turëtø surinkti
mokiniø dienoraðèius ir raðtu atsakyti á kiekvieno mokinio laiðkà.
Trijø þingsniø interviu. Suskirsèius mokinius grupelëmis po tris, skiriama uþduotis paeiliui klausti ir
atsakyti á klausimus. Pirmiausiai A mokinys klausinëja B mokiná. Tuo metu C mokinys svarbiausias mintis uþraðo popieriaus lape. Paskui B mokinys pateikia
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klausimø C mokiniui. Dabar jau A mokinys uþraðo jø
mintis tame paèiame popieriaus lape. Galiausiai C mokinys imasi klausinëti A mokiná, o B mokinys uþraðo
jø dialogà. Tai puikus metodas, siekiant visus mokinius átraukti á aktyvià veiklà: mokiniai turi atidþiai
klausytis, kad neiðkreipdami informacijos suraðytø
mintis, ir susikaupti, kad pateiktø klausimà draugui
ar patys galëtø atsakyti.
Diskusijø metodai. Turininga ir dinamiðka diskusija labai lengvai gali virsti mokytojo monologu. Kad
ðitaip neatsitiktø, mokytojui reikëtø pasirinkti kritiðko padëjëjo vaidmená.
Apskritai geriausias yra toks diskutavimas, kai mokiniø smalsumas kreipiamas kryptingai. Taigi mokytojui tenka kritiðkai vertinanèio padëjëjo vaidmuo.
J. T. Dillon (1988) rekomenduoja keturis þingsnius (ar
metodus), kuriø mokytojas turëtø imtis, siekdamas
átraukti mokinius á tokias diskusijas.
1. Teigimas. Tai bûdas parodyti savo reakcijà, supratimà ar poreiká iðsiaiðkinti tai, kas kà tik buvo pasakyta. Paprastai teigimas nereikalauja tokio tikslaus
atsakymo kaip klausimas ir inspiruoja laisvesnæ reakcijà. Galima pasakyti: Jei að teisingai supratau, tavo manymu, sveikas gyvenimo bûdas  tai...  arba
Palauk, palauk, tavo supratimu, nëra nieko smerkti-
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no, jei vieðose vietose rûkoma, o ðtai Andrius kà tik
sakë, kad jam nemalonu, kai su juo kalbasi prisirûkæs.... Arba: Kà gi  teks pasirinkti, á kokià kavinæ
eiti: á tokià, kurioje leidþiama rûkyti, ar á tokià, kurioje rûkyti uþdrausta.
2. Klausimai. Savo paèiø iðkeltus klausimus mokiniai aptars kur kas entuziastingiau, nei pateiktus mokytojo. Ðtai kaip bûtø galima juos paskatinti: Kas ið
to, kas pateikta tekste, liko neaiðku?, Kam pritariate, o su kuo nesutinkate?, Kas dar liko neaptarta?
3. Þenklai. Mokytojo komentarai neretai bûna pernelyg sureikðminami. Kur kas geriau, jei diskusijà jis palaikys ne þodþiais, o tam tikrais gestais ar þenklais. Nustebusi mokytojo veido iðraiðka gali paskatinti mokiná
pagrásti savo nuomonæ. Iðkeltos tarsi svarstyklës rankos
paragins mokinius pasirinkti, ar jie pritaria vienam teiginiui, ar kitam. Draugiðkas þvilgsnis padràsins mokiná
parinkti tinkamus þodþius savo idëjai apibûdinti.
4. Tyla. Pateikæ klausimà, skirkite laiko atsakymui.
Trijø, keturiø ar penkiø sekundþiø pauzë kam nors
bus puikus stimulas nutraukti tylà.
Paskutinis þodis  mano  tai dar vienas bûdas, kaip
paskatinti diskusijas perskaièius tekstà (tiek pasakojamàjá, tiek aiðkinamàjá). Ðis metodas suaktyvins tylesnius ir pasyvesnius mokinius.
17
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Skaitydami teksto iðtraukà, mokiniai lapelyje ar
nedidelëje kortelëje uþraðo (bûtinai nurodydami puslapá) vienà ar dvi citatas, kurios jiems atrodo ypaè ádomios ar vertos komentarø.
Kita kortelës pusë skirta komentarams: galima su
citata nesutikti, galima jà iðplësti arba kaip nors kitaip ávertinti. Korteles su citatomis mokiniai atsineða
á kità pamokà. Bûtø gerai, jei mokinys, pakviestas perskaityti, kà paraðë, galëtø nurodyti puslapá, ið kurio
citata paimta, kad ir kiti galëtø jà susirasti.
Perskaitæs citatà, mokinys paragina klasës draugus pareikðti savo nuomonæ tuo paèiu klausimu. Mokytojas privalo kontroliuoti, kad diskusijos nenukryptø nuo temos, nevirstø kandþiomis replikomis ar nereikðmingais komentarais. Mokytojas savo ruoþtu taip
pat gali pakomentuoti citatà.
Uþbaigti citatos svarstymà pakvieèiamas tas mokinys, kuris jà parinko. Jis garsiai perskaito savo komentarus, ir tai viskas  daugiau jokiø diskusijø: kad
ir kaip sunku bûtø sutramdyti ásiaudrinusius mokinius, tolesni komentarai draudþiami.
Vëliau perskaityti pasirinktà citatà kvieèiamas kitas mokinys, ir viskas pradedama ið naujo.
Ðis metodas labai tinka ugdant mokiniø vertybines orientacijas, tolerancijà, kito þmogaus supratimà.
18

Apskritas stalas. Ðio metodo esmë yra ta, kad mokiniai paeiliui apibendrina tai, kas buvo nagrinëta pamokoje. Jei laiko nedaug, uþduotis atliekama þodþiu. Taèiau daug veiksmingesnis ðis metodas yra tuomet, kai
suskirsèius mokinius maþomis grupelëmis papraðoma,
kad kiekvienas grupës narys áraðytø apibendrinamàjà
mintá. Mokytojui tai suteikia galimybæ kontroliuoti, ar
visi mokiniai gerai suvokë nagrinëjamàjà medþiagà.
Pamàstykite, pasiskirstykite poromis, pasidalykite. Ðis
metodas  tai operatyvi bendra mokymosi veikla, skatinanti mokinius apmàstyti tekstà ir padëti kolegoms
perteikti savo idëjas. Per pamokà (ar skaitant tekstà)
ðios veiklos gali bûti imamasi kelis kartus. Mokytojas
ið anksto paruoðia klausimà, paprastai neturintá konkretaus atsakymo, ir papraðo mokiniø trumpai atsakyti á já raðtu. Vëliau, pasiskirstæ poromis, jie stengiasi
parengti bendrà atsakymo variantà, parodantá abiejø
mokiniø pateiktas idëjas. Pasidalyti ðiais atsakymais
mokytojas stengiasi pakviesti kuo daugiau porø, skirdamas joms po pusæ minutës.
Mokiniø poreikiø iðsiaiðkinimas
Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa ganëtinai plati. Vargu ar mokytojui pavyks jà ágyvendinti nuo A
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iki Z ir bûtent tokia tvarka, kaip ji pateikiama. Kita
vertus, to ir nereikia.
Programa skirta mokiniams, todël pirmiausia reikia iðsiaiðkinti, kokie jø poreikiai  kokiø þiniø, ágûdþiø
jiems trûksta, kokie klausimai juos labiausiai domina,
kokios problemos daþniausiai kyla. Tai leistø nustatyti, kokiø gyvenimo ágûdþiø jie labiausiai stokoja. Apie
mokiniø poreikius mes galime suþinoti ávairiais bûdais:
stebëdami, diskutuodami su jais, klausdami jø paèiø
nuomonës. Poreikius gali parodyti ir konkreèios situacijos, problemos, kilusios mokykloje ar klasëje. Taigi siûlome suaktualinti programà bei atskirus uþsiëmimus.
Naudodamiesi bendrais programos principais, mokytojai gali sukurti ir savo pratimø arba pakeisti pratimø
turiná (pavyzdþiui, á gyvenimo sunkumø áveikimo ugdymo pratimà ádëti konkretø ávyká, kurá mokiniai patyrë klasëje ar namuose).
Mokiniø poreikiø iðsiaiðkinimas padëtø iðskirti prioritetines sritis, kurioms galima skirti daugiau dëmesio bei laiko. Ði informacija praverstø sudarant programos ágyvendinimo planà.
Asmeninis pasirengimas darbui pagal ðià programà
Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa bei jos taikymas mokykloje skiriasi nuo áprastø disciplinø. Ugdy-
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damas gyvenimo ágûdþius, mokytojas nëra þiniø teikëjas, vertintojas, teisëjas. Gerà ðios programos vadovà (mokytojà) apibûdina tokios savybës ir ágûdþiai:
_ pagarba mokiniø nuomonei;
_ aktyvaus klausymosi ágûdþiai;
_ atvirø klausimø naudojimas (pavyzdþiui, Kà
tu manai apie...; Kaip jautiesi dël to, kad ....; Gal
kas norëtø pakomentuoti );
_ akiø kontakto su mokiniais palaikymas;
_ mokiniø vadinimas vardais;
_ savo jausmø atskleidimas;
_ vengimas smerkti, kritikuoti, duoti patarimus
bei moralizuoti;
_ jautrumas.
Mokytojai neturi bûti pasyvûs programos vykdytojai. Jie turi bûti aktyvûs ir kûrybingi. Ðià programà
galima vertinti kaip pavyzdá ar kaip gyvenimo ágûdþiø ugdymo filosofijos vadovëlá, kuriame iðdëstyta,
kas yra gyvenimo ágûdþiai, kam jie reikalingi, kaip
juos ugdyti. Taèiau mokytojai gali sukurti savo programà, kuri atitiktø jø tikslus, laikà, materialinius iðteklius ir mokiniø poreikius.
Atskirai norëtume paminëti ir darbo su grupe ágûdþius. Ugdant gyvenimo ágûdþius, dirbama ir su visa
grupe, ir su grupelëmis, ir individualiai. Kiekvienas ið
19
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ðiø bûdø turi savo pranaðumø ir naudojamas atsiþvelgiant á pratimo tikslà, ugdomus ágûdþius. Pateiksime
keletà pastabø, kurios gali padëti pasirenkant grupës
dydá, kai atliekamos ávairios uþduotys ir pratimai.
_ Bendras darbas sutelkia grupæ.
_ Bendras grupës darbas skatina tarpusavio paramà ir padeda geriau suprasti, gerbti ir priimti individualius skirtumus.
_ Bendro grupës darbo metu kyla daugiau ávairiø idëjø.
_ Maþos grupës (46 asmenø) darbas leidþia
kiekvienam individui pareikðti savo nuomonæ (didelëje grupëje tokià galimybæ dël laiko stokos turi ne
visi) ir bûti iðklausytam.
_ Maþoje grupëje dalyviai jauèiasi saugûs, todël gali aptarti asmeniðkus klausimus.
_ Darbas poromis rekomenduojamas aptariant
labai asmeniðkas temas.
_ Darbas poromis leidþia ir klausanèiajam, ir
kalbanèiajam atviriau ir plaèiau bendrauti.
_ Individualus darbas padeda atskleisti asmeninius poreikius.
_ Individualus darbas uþtikrina, kad kiekvienas asmuo turi vienodas galimybes dalyvauti.
_ Individualus darbas atspindi asmens mokytumà ir ágytus ágûdþius.
20

Mokiniø skirstymas á grupeles gali bûti trejopas:
_ atsitiktinis (grupelës sudaromos ávairiø þaidimø, burtø bûdu, pvz., pagal zodiako þenklà, spalvotus popierëlius, iðsiskaièiavus);
_ pagal norà (ðis bûdas nëra plaèiai rekomenduotinas, nes kai kurie vaikai gali bûti nepasirenkami ir jaustis atstumti, be to, grupë gali remtis ankstesne patirtimi, o tai trukdys naujoms idëjoms, plëtrai.
Taèiau kai kurioms uþduotims atlikti gali bûti naudinga bendraminèiø ar draugø grupelë);
_ tikslinis (kiekvienoje grupelëje gali bûti po
mokiná, kuris jau turi tam tikrà ágûdá ar patyrimà; vaikai, turintys problemø, gali bûti grupelëje su tais, kurie galëtø jiems padëti; kiekvienoje grupelëje gali bûti neágalus vaikas ir pan.).
O dabar vertindami savo pasirengimà darbui pagal Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programà pabandykite
atsakyti á tokius klausimus:
Ar jauèiuosi pakankamai pasirengæs darbui pagal Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programà?
Kokios informacijos, kokiø ágûdþiø man trûksta?
Kur galëèiau gauti trûkstamos informacijos?
Plaèiai neraðëme apie aktyvius mokymo metodus,
psichologinius patarimus dirbant su mokiniais. Apie
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tai jau iðleista nemaþai metodinës medþiagos lietuviø kalba. Todël knygelës pabaigoje pateikiame rekomenduojamos literatûros sàraðà.
Programos planavimas
Susipaþinus su programa, iðsiaiðkinus mokiniø poreikius, bûtina susiplanuoti savo veiklà. Reikia turëti
bent jau vieno trimestro planà. Planuojant bûtina atsiþvelgti á ðiuos dalykus:
mokiniø amþiø;
mokiniø poreikius;
laiko iðteklius (kiek pamokø ar valandø per savaitæ galima skirti gyvenimo ágûdþiams ugdyti);
materialinius iðteklius (ar turime pratimams atlikti reikiamø priemoniø, ar galime kopijuoti padalomàjà
medþiagà ir pan.).
Bûtina ið anksto apgalvoti, kaip praneðti mokiniø
tëvams, kad bus dirbama pagal ðià programà  ar nusiøsti jiems laiðkus, ar papasakoti apie programà tëvø susirinkimo metu, o gal reikëtø pravesti keletà uþsiëmimø (pratimø) tëvams, kad jie geriau suprastø
ðios programos esmæ ir tikslus.
Nagrinëjant kai kurias temas galima numatyti ir lektorius ar sveèius ið ávairiø tarnybø. Galima pasikviesti
sveèiø ið psichologiniø tarnybø, ligoniniø, policijos ir
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t. t. Mokiniai ið jø gali gauti daug naudingos informacijos. Taèiau tam irgi reikia gerai pasirengti, apgalvoti
susitikimo tikslà, aktyvø mokiniø dalyvavimà ir pan.
Programos vertinimas
Jau planuodami programà turime galvoti apie jos
ávertinimà. Siûlome atlikti tam tikrà ávertinimà po
kiekvieno uþsiëmimo ir platesná, atlikus tam tikros
vystymosi srities ágûdþiø lavinimà. Tai padës suprasti, kà galbût darome neteisingai, ko trûksta ir kaip tobulinti tolesná programos vykdymà.
Po kiekvieno uþsiëmimo reikia ávertinti, ar pasiektas numatytas tikslas. Trumpai pasiþymëkite, ar mokiniai aktyviai dalyvavo, kaip jie ávertino uþsiëmimà,
kà naujo suþinojo ir pan. Daug naudingos informacijos galima gauti taikant atgalinio ryðio metodà (kai
mokiniai iðsako savo nuomonæ apie uþsiëmimà), stebint mokinius. Bûtina pasiþymëti ir savo asmenines
pastabas: kokiø kilo klausimø, kas liko neaiðku, kas
netikëto ávyko ir pan. Verta pasiþymëti ir tai, kà kità
kartà darytumëte kitaip (gal kitaip skirstytumëte
mokinius á grupeles, pateiktumëte kitø klausimø, o
gal apskritai neatliktumëte ðio pratimo).
Kiekvieno uþsiëmimo ávertinimas gali padëti koreguoti tolesná planà. Gal atlikdami ðià uþduotá pa21
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stebëjote, kad mokiniams trûksta tam tikrø ágûdþiø
ir reikia gráþti prie kitø pratimø, gal iðkilo aktuali tema, kurià reikia neatidëliotinai spræsti (pavyzdþiui,
bendravimo su mokytojais problema).
Be abejo, ir patiems mokiniams svarbu ásitikinti,
kad jie suþinojo ir iðmoko kaþkà naujo. Daþniausiai
tai siûloma aptarti ið karto atlikus pratimà, taèiau galima padaryti ir platesná ávertinimà, atlikus programos dalá.
Mokiniams galima pasiûlyti individualiai arba grupelëse aptarti tokius klausimus: Kà naujo að suþinojau, ko iðmokau ðios programos metu?, Prisimink
situacijà, kur tu praktiðkai pasinaudojai ágytomis þiniomis ar ágûdþiais?, Kiek ir kuo að pasikeièiau dirbdamas pagal ðià programà?. Atsakymai gali bûti uþraðyti, papasakoti, nupieðti ar net suvaidinti.
Daugelis pratimø susijæ su gilesniu savæs paþinimu, saviugda. Todël vertinant savo pasiekimus, dalyvaujantiems programoje mokiniams galima pasiûlyti ir saviugdos planà, kur reikia uþbaigti sakinius.
Mokiniams siûloma apmàstyti, kokiø þiniø ar ágûdþiø
jie nori ágyti.
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SAVIUGDOS PLANAS
Dalyvaudamas Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programoje turëjai galimybiø suþinoti ir iðmokti daug naujø
dalykø. Be abejo, nemaþai suþinojai ir apie save. Siûlome pabandyti ávertinti savo pasiekimus ir pagalvoti, ko dar
norëtum iðmokti. Pamàstyk, kokiø problemø iðkyla namie, mokykloje, laisvalaikiu ir kokios þinios, ágûdþiai padëtø
tau spræsti ðias problemas. Kad bûtø lengviau atlikti ðià savianalizæ ir susidaryti konkretø saviugdos planà, siûlome pabaigti ðiuos sakinius.
Mano nuomone, Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa yra ............................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Dirbdamas pagal ðià programà að iðmokau .......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Manau, kad man trûksta .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Að norëèiau iðmokti ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tam að turiu ............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Man reikia pagalbos ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Plaèiau apie programos vertinimà galite pasiskaityti ðeðtojoje knygelëje Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa. Programos vertinimas.
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Programoje vartojamø sàvokø paaiðkinimas
Empatija  gebëjimas suprasti ir jausti tai, kà jauèia kitas, pasijusti kito vietoje.
Gyvenimo ágûdþiai  tai gebëjimai prisitaikyti visuomenëje ir elgtis pozityviai, individø gebëjimas veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais
ir problemomis; tai tokie gebëjimai, kurie jauniems
þmonëms padeda iðlaikyti psichikos sveikatà ir pasitikëjimà savo jëgomis, kai jie susiduria su gyvenimo
realijomis.
Gyvenimo sunkumø áveikimas  tai mokëjimai ir ágûdþiai, kuriais remiantis galima veiksmingai spræsti
ávairias problemas.
Kasdienës situacijos  tai ávairios situacijos, kurios
gali kilti kiekvienà dienà ir kuriø tinkamam, veiksmingam sprendimui bûtini tam tikri mokëjimai bei
ágûdþiai. Kasdieniø situacijø pavyzdþiai: konfliktai,
rûkymo bei alkoholio vartojimas, smurtas ir pan.
Konfidencialumas  teisë á privatumà, asmeniðkø,
intymiø dalykø iðsaugojimas, neskleidimas.
Rizikos situacijos  tai situacijos, kurios kelia grësmæ þmogaus sveikatai, psichologinei bûsenai. Rizikos
situacijø pavyzdþiai: narkotikai, ÞIV, prievarta ir pan.
Savimonë  savæs iðskyrimas ið aplinkos, savo santykiø su pasauliu, savæs kaip asmenybës, savo poel24

giø, veiksmø, minèiø ir jausmø, norø ir interesø suvokimas ir vertinimas.
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Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa
Ikimokyklinis amþius
Vystymosi
sritys
Savimonë

Savês painimas

Bendravimas

Ugdyti pasitikëjimà savimi ir
savo gebëjimais.

Ugdyti pasitikëjimà savimi
bendraujant su kitais.

Tobulinti gebëjimà suvokti
save kaip savit¹ ir ypating¹.

Tobulinti gebëjimà reikðti ir
atpainti jausmus bei
ketinimus.

Pajausti augimà kaip natûralø
mogaus keitim¹si gyvenant.
Ugdyti gebëjimà atpaþinti ir
ávardyti savo jausmus.

Pratintis susipainti,
prisistatyti, pakalbinti.

Paskatinti išgyventi ir atpainti
priklausomybës vaikø grupei
jausm¹.
Skatinti pasididiavim¹ savo
šeima.
Stiprinti savo unikalumo ir
priklausymo grupei suvokim¹.
Ugdytis gebëjimà atpaþinti ir
suvokti þmoniø panaðumus ir
skirtumus.
Ugdytis jautrum¹ kito
emocinei bûsenai ir nuostatà
padëti.
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Sprendimø priëmimas

Gyvenimo sunkumø
áveikimas

Pasijusti grupës nariu,
atsakingu u bendros veiklos
sëkmæ.

Suprasti, kad kiekvien¹ dien¹
priimami ávairûs sprendimai.

Suprasti, kad þmoniø
nuotaikos ir jausmai ávairûs ir
nuolat keièiasi.

Tobulinti gebëjimà klausytis,
matyti, pajausti kit¹.
Tobulinti gebëjimà tiksliai
išreikšti jausmus, ketinimus,
idëjas.
Išmëginti, kaip kiti veikia tavo
nuotaik¹, bandyti paèiam
daryti poveiká kito nuotaikai.

Ugdyti nuostatà rûpintis savo
kûnu ir gera savijauta.
Priklausymas
grupei

Bendradarbiavimas

Plëtoti supratimà apie
draugystê ir draugus.
Ugdyti nuostatà ir gebëjimà
susidraugauti, palaikyti
draugystê.
Skatinti bendravim¹ eimoje ir
nuostat¹ dirbti bendrus
darbus.
Tobulinti kritinio m¹stymo
ágûdþius.

Ugdyti nuostat¹ suprasti
bendraamþius ir gebëjimà
klausytis kito.
Tobulinti partneriško ir
grupinio bendradarbiavimo
gebëjimus.
Pratintis susitarti, priimti
bendr¹ sprendim¹ ir jo
laikytis.
Skatinti bendradarbiaujant
siekti numatyto tikslo.
Plëtoti supratimà apie pagalbà
šeimoje.

Ugdytis gebëjimà atskirti
kasdienius ir sveikatai bei
saugumui labai reikšmingus
sprendimus.
Tobulinti gebëjimà ávairiose
situacijose priimti tinkamus
sprendimus.
Ugdytis kritinio m¹stymo
gebëjimus.
Skatinti apm¹styti ir kritikai
vertinti kito odius.
Tobulinti gebëjimà rasti iðeitá
iš sudëtingos padëties.
Pratinti tvirtai laikytis
nuomonës, taisyklës,
susitarimo.
Plëtoti supratimà apie
paslaptis ir jø saugojimà.

Ugdytis nuostat¹, kad
kiekvienas turi teisê jaustis ir
išreikšti ne tik ger¹ savijaut¹,
bet ir sunkius jausmus (pyktá,
nuoskaudà, liûdesá ).
Suprasti jog yra bûdø,
padedanèiø sumaþinti sunkiø
jausmø keliamà átampà.
Suprasti, kad kiekvienas
mogus kartais igyvena
stiprius, sunkius jausmus,
gebëti juos atpaþinti ir ávardyti.
Padëti suprasti, kad
bendraamiai taip pat
išgyvena sunkius jausmus.
Ugdytis gebëjimà kritiniu
atveju elgtis sau ir kitiems
priimtinais bûdais.
Pratintis pastebëti kûno
reagavimo á stiprius jausmus
poþymiø.

Vystymosi
sritys
Poreikiai,
teisës ir
atsakomybë

Savês painimas

Bendravimas

Padëti geriau suvokti savo
poreikius, išsiaiškinti, kurie jø
svarbûs gyvybei ir sveikam
augimui, o kurie yra tik
malonûs ágeidþiai.

Þinoti ir ginti savo bei kitø
teisæ á vardà, pastebëti ir
aptarti šios teisës paþeidimus.

Pripaþinti savo ir kitø
pasirinkimo teisæ, gebëti
pasirinkti, apsisprêsti.

Plëtoti supratimà, jog visi
vaikai yra svarbûs ir turi lygias
teises.

Ugdyti gebëjimà siekti lygiø
galimybiø.

Atpainti situacijas, kai turi
teisê iekoti paramos ir
pagalbos.

Tobulinti gebëjimà ieðkoti
išeièiø, kai nesutampa
poreikiai ir interesai aidiant.

Ugdyti gebëjimà kreiptis
pagalbos, kai paeidiamos
vaikø teisës.

Geriau suvokti savo teises,
gebëti atpaþinti situacijas, kai
jos paeidiamos.
Pratintis prisiimti atsakomybê
uþ savo paties kasdiená
elgesá.

Kasdienës
situacijos

Gebëjimas atpaþinti
kasdienes trumpalaikes
situacijas, kurios sunkios
vaikams (kelia trumpalaikius
nemalonius jausmus, átampà).
Pirmieji bandymai suprasti
nemalonius jausmus
sukëlusias prieþastis
(nepasisekë, nesulaukë
suaugusiøjø dëmesio,
nesusitarë su draugais ir kt.).

inoti ir naudotis savo teise
klausinëti ir sulaukti
atsakymø.
Gebëti suvokti kitø (ávairaus
amþiaus, kitakalbiø, neágaliø)
vaikø ir suaugusiøjø poreikius
ir teises.

Gebëjimas ávardinti
kasdienius bendravimo su
suaugusiaisiais sunkumus
(reikia laikytis tvarkos, paisyti
draudimø, nors nesinori to
daryti, netyèia k¹ nors
sudauþai ir bijai bausmës ir
kt.).
Jausmo, jog tavo išgyvenimai
natûralûs (bûdingi ir kitiems),
radimasis.
Gebëjimas intuityviai pasirinkti
tinkamus kasdienio
bendravimo bûdus.

Bendradarbiavimas

Sprendimø priëmimas
Padëti suvokti teisæ klysti
priimant sprendimus.

Palaikyti vaiko teisê aisti,
dalyvauti ir turëti savo
nuomonê.

Gebëjimas mokytis
bendravimo bûdø vienam ið
kito (kaip paprašyti, kad
priimtø þaisti; kaip susitaikyti,
jei susipyko; kaip
susidraugauti ir kt.).
Pirmieji bandymai diskutuoti ir
susitarti, sprêsti konfliktus,
derinti ketinimus ir kt.

Ugdyti gebëjimà atsikratyti
„sunkiø minèiø ir slogios
nuotaikos.
Išmokti naujø bûdø, kaip
susivaldyti ir nepakenkti sau
bei kitiems patekus á keblià ar
konfliktinê situacij¹.
Pratintis atpainti situacijas,
kai paþeidþiamos vaiko teisës
gyventi be baimës ir
prievartos.
Skatinti visiems drauge ieškoti
išeièiø ið tokiø situacijø, kai
vaikas yra skriaudiamas.

Plëtoti supratimà apie vaikø ir
tëvø teises.
Gebëjimas ávardinti
kasdienius bendravimo su
vaikais sunkumus
(nesiklauso, k¹ sakai; sunku
susitarti dël þaidimo;
prasivardiuoja, stumdosi;
nesidalija ir kt.).

Gyvenimo sunkumø
áveikimas

Gebëjimas pasirinkti, priimti
sprendimus, susitarti buities,
kasdieniø þaidimø ir kitos
veiklos situacijose.
Gebëjimas áveikti buities,
kasdieniø þaidimø ir veiklos
kliûtis (tenka valgyti neskanià
sriubà, pametë ið namø
atsinešt¹ aisl¹, nepavyko
darbelis).
Problemø sprendimo bûdo
išbandymas, sprendiant
kasdienius sunkumus.

Gebëjimas atskirti tas
kasdienio gyvenimo
aplinkybes, kurios yra
pakeièiamos ir kurios
nepakeièiamos.
Pirmieji bandymai pakeisti
nepatinkanèias, nemalonias
gyvenimo aplinkybes
(taisykles, draudimus, elgesá),
jei jos gali bûti pakeistos.
Gebëjimas emociðkai priimti ir
prisitaikyti prie tø aplinkybiø,
kuriø negalima pakeisti
(bendra dienotvarkë, popietës
miegas, svyruojanèios
nuotaikos grupës draugas).
Bandymas áþvelgti
nepakeièiamø aplinkybiø
šviesi¹j¹ pusê.
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Vystymosi
sritys
Rizikos
situacijos

Savês painimas
Ugdyti gebëjimà suvokti ir
atpainti rizikingas situacijas:
pavojingas vietas, nesaugø
savo elgesá ir blogus kitø
ketinimus.
Padëti suvokti galimus
rizikingo elgesio padarinius,
pasekmes.
Pratintis atpaþinti ir ávardyti
rizikos situacijomis
išgyvenamus jausmus.

28

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Sprendimø priëmimas

Gyvenimo sunkumø
áveikimas

Ugdytis gebëjimà áþvelgti
rizikingà elgesá skatinanèiø
þmoniø ketinimus.

Ugdytis gebëjimà pasirinkti
saugius aislus ir saugias
þaidimø vietas.

Pratintis atpainti rizikos
situacijas, padëti kitam jas
atpainti.

Padëti suvokti, jog patekus á
bëdà bûtina kam nors apie tai
pasakyti, prašyti pagalbos.

Pajusti saugios rizikos ir
pavojingo elgesio skirtum¹.

Pratintis susilaikyti nuo
pavojingø þaidimø.

Ugdytis gebëjimà kalbëti apie
slegianèius dalykus.

Bandyti susilaikyti nuo
rizikingo elgesio.

Mokytis taikiai sprêsti
konfliktus, ugdytis probleminio
màstymo gebëjimus.

Ugdytis gebëjimà pasakyti
„ne“, jei kas nors provokuoja
rizikingà elgesá.

Ujausti vieni¹, atstumt¹,
mokytis jam padëti.

Pratintis atsispirti pagundoms
ir tvirtai laikytis taisykliø,
susitarimo.
Ugdytis kritinio m¹stymo
gebëjimus.

Išbandyti naujus bûdus,
padedanèius atsikratyti
átampos: áþvelgti dþiugius
dalykus, pasikalbëti, fiziðkai
atsipalaiduoti.
Suþinoti, á kokius þmones ar
tarnybas gali kreiptis á bëdà
pakliuvês vaikas.

Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa
Pradinës klasës
Vystymosi
sritys
Savimonë

Savês painimas
Suvokti sudëtines klausymosi
dalis ir išmokti ádëmiai
klausytis.
Suprasti, kad metams bëgant
jausmø stiprumas keièiasi.
Suprasti, kad veido išraiška
(mimika) – tik vienas iš jausmø
išraiškos bûdø.
Geriau suvokti savo jausmus ir
emocijas.
Suvokti save kaip unikali¹
asmenybê.

Bendravimas
Suvokti puikaus bendravimo
poreikio svarb¹.

Bendradarbiavimas

Sprendimø priëmimas

Suvokti savo unikalum¹ ir
átakà kitiems þmonëms.

Suvokti nevienod¹ individø
augimo ir kitimo temp¹
ávairiais amiaus tarpsniais.

Nustatyti skirtingus
bendravimo aspektus.

Atpainti gyvojoje gamtoje
vykstanèius augimo ir kitimo
procesus.

Išmokti pritaikyti savo
bendravimo gebëjimus.
Suprasti, kad kiekvienam
mogui kartais tenka patirti
stipriø jausmø ar emocijø.

Gyvenimo sunkumø
áveikimas
Stiprinti vaikø pasitikëjimà
savimi, padëti daugiau suinoti
apie save bei išsiaiškinti, k¹
galima ir ko negalima daryti.
Supaindinti su tam tikromis
taisyklëmis, teigiamais ir
konstruktyviais sprendimo
bûdais, siekiant ateities tikslø.
Supaindinti su vienas kitam
daroma átaka ir pagalbos
bûdais, padëti átvirtinti
pasitikëjimà savimi.

Surasti bûdus, kaip savo
jausmus išreikšti kitiems.

Suvokti savo pasikeitimus ir
priimti tinkamus sprendimus.

Suvokti, kokios fizinës ir
psichikos savybës daro mus
išskirtinius.

Suvokti kitim¹ s¹lygojanèius
veiksnius.
Rasti paprasèiausi¹ tinkamo
sprendimo priëmimo bûdà.

Priklausymas
grupei

Išsiaiškinti, kurie þmonës
vaikui svarbûs.
Suvokti artimø þmoniø
reikšmê vaiko gyvenime.

Suvokti, kad bendraudami su
kitais þmonëmis išgyvename
tam tikrus jausmus, patiriame
emocijø.
Suvokti, kad mes taip pat
darome átakà kitø jausmams.
Suvokti sudëtingà draugo ir
draugystës reikšmê gyvenime.
Suvokti draugystës pranašumus.

Suprasti, k¹ jauèia neágalus
mogus.
Padëti neágaliems þmonëms
áveikti iškilusius sunkumus.

Rasti bûdø, padedanèiø
susidraugauti ir palaikyti
draugystê.

Suvokti, kad klysta kiekvienas
mogus nepriklausomai nuo
amiaus ir patirties.

Suvokti, kodël draugystë kartais Suvokti, kad klysti visai
baigiasi ar pasidaro ne tokia
nebaisu, o kartais net ir
stipri.
šaunu.
Rasti bûdø, kaip sumainti
skausm¹ dël pasibaigusios
draugystës.

Išmokti pasinaudoti savo
klaidomis.
Pripainti savo klaidas.
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Vystymosi
sritys
Poreikiai,
teisës ir
atsakomybë

Savês painimas
Suvokti, kas daro átakà
priimant sprendim¹.
Atskirti teigiam¹ ir neigiam¹
átakà.
M¹styti apie savo siekius
ateityje.

Bendravimas
Suvokti ávairius þmoniø
skirtumus (rasinius,
kultûrinius, lyties ir kt.).
Ugdyti pagarb¹, tolerancij¹ ir
dëmesingumà kitam.

Suvokti atsakomybæ ávairiais
amiaus laikotarpiais.
Suvokti suaugusiøjø vaidmená
padedant vaikams išlikti
sveikiems ir saugiems.

Sprendimø priëmimas
Suvokti ryšá tarp to, kiek
rûpinamës savimi, ir savo
savijautos.
Rasti bûdø, kaip tausoti savo
sveikat¹.

Rasti bûdø, kaip patiems
prisidëti saugant savo
sveikat¹.

Siekti realiø, ágyvendinamø
tikslø.

Kasdienës
situacijos

Bendradarbiavimas

Ávertinti ir ásiklausyti á savo ir
kitø nuomonæ.

Suvokti derybø reikðmæ
kasdieniame gyvenime.

Išmokti skirti pritarianèi¹,
agresyvi¹ ir pasyvi¹ elgsen¹.

Suvokti pagrindinius
sëkmingø derybø principus.

Išmokti pritarti.

Ávertinti kasdienes konfliktines
situacijas bei tuometinê savo
bûsenà.
Išmokti rasti taikius kasdieniø
konfliktø sprendimo bûdus.

Suvokti, kad visi esame
patyræ netektá.
Suvokti, kad netektis visuomet
sukelia skausm¹ ir
diskomfort¹.

Gyvenimo sunkumø
áveikimas
Suvokti, kokiais bûdais galima
sumainti savo
nuogàstavimus ir nerimà dël
ateities.
Padëti ir palaikyti vienas kità
esant sudëtingoms
situacijoms.

Išsiaiškinti savo baimes.
Nustatyti baimiø prigimtá:
tikros ar ásivaizduojamos.

Suvokti, kad netekties
sukeliami jausmai nëra
išskirtiniai, tik juos reikia
mokëti suvokti ir valdyti.
Rizikos
situacijos

Suvokti rizikos reikšmê ir
patrauklum¹.
Suvokti kasdienê rizik¹ ir jos
sunkum¹.
Išmokti kuo reèiau patekti á
rizikingas situacijas.
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Suvokti, kas mones, daiktus
ar viet¹ daro saugia, nesaugia
ar net pavojinga.

Atpainti mones,
padedanèius vaikams ilikti
saugiems ir sveikiems.

Rasti bûdø, kaip savo aplinkà
padaryti saugesne.

Gebëjimas padëti tiems
þmonëms jø veikloje.

Rasti bûdø, kaip padëti
kitiems ir sau bûti
saugesniems.

Suvokti, kodël bûna gerø ar
blogø paslapèiø.

Suvokti, kas turi átakos
priimant sprendim¹.

Suprasti, kada paslapties
saugojimas yra alingas.

Atskirti teigiam¹ ir neigiam¹
átakà.
Nustatyti, kada átaka tampa
spaudimu.
Rasti bûdø, kaip pasiprieðinti
spaudimui.

Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa
VVIII klasës
Vystymosi
sritys
Savimonë

Savês painimas
Sutelkti dëmesá á individualià
savo charakteristikà ir patirtá.
Nustatyti santykiø sritis ir jø
poveiká, giminystës saitus.

Bendravimas

Neverbalinis bendravimas.

Painti save.

Suvokti kûno kalbos svarbà
bendraujant ir kaip ja
naudotis.

Atkaklumas.

Planuoti asmeninio tobulëjimo
ingsnius.

Racionaliai vertinti pirmàjá
áspûdá.
Analizuoti savo charakterá,
temperament¹.
Tirti asmens priklausym¹
grupei.
Suprasti
kitø
þmoniø
gyvenim¹.
Kalbëtis ir klausytis.
Ujausti (empatija).

Sprendimø priëmimas

Aktyviai bendrauti.

Tirti jausmø ir emocijø iðraiðkà, Sprêsti problemas.
suvokti jø átakà asmenybei.
Ugdyti savigarb¹.
Identifikuoti svarbià patirtá ir
pasikeitimus, kaip jie padeda Bendrauti kebliose situacijose.
keistis ir formuoti asmenybê.
Tinkamai vertinti save.

Priklausymas
grupei

Bendradarbiavimas

Socialinë sàveika.
Emocijø valdymas.

Racionaliai ir apgalvotai
pasirinkti.

Áveikti grupës (bendraamþiø)
spaudim¹.

Suvokti pasirinkimo ir
bûtinybës santyká.

Išreikšti jausmus.

Savivertë.

Bendradarbiauti.

Gyvenimo sunkumø
áveikimas
Suvokti paauglystës
samprat¹.
Suvokti kai kuriuos paaugliø
pokyèius.
Ávertinti vertybiø skirtumus.
Išskirti gebëjimà áveikti.
Painti save.
Ugdyti savigarb¹.

Áveikti paauglystës pokyèius.
Savês painimas.

Bûti geru draugu.

Dirbti poromis ir grupëse.

Sprêsti konfliktus: ginèus,
nesusipratimus.

Savês pripainimas.

Suvokti ávairiø mokyklos
bendruomenës nariø
vaidmenis.

Sprêsti problemas.

Suvokti, k¹ reikia odis
„normalu“.

Rasti savo viet¹
bendruomenëje.

Bendrauti.

Priimti skirtumus ir ávairovæ.

Suvokti bendradarbiø
spaudim¹.

Pasipriešinti nelygybei.

Suvokti vidiniø ir iðoriniø
sprendimo bûdø esmæ.

Suvokti ir vertinti tautybës
reikšmê.

Bendradarbiauti.

Gerbti kitø nuomonæ.

Priimti ir suprasti naujà mokiná
klasëje.

Suklydus áveikti átampà.
Padëti suklydusiam artimui.

Saugoti savo aplink¹.

Suvokti ir vertinti jausmus,
susijusius su mokykla,
gyvenamosios vietos
pakeitimu.
Prašyti paramos.

Poreikis kurti saugi¹ aplink¹.
Suvokti sveikat¹ kaip vertybê.
Saugoti kitø þmoniø sveikatà.
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Vystymosi
sritys
Poreikiai,
teisës ir
atsakomybë

Savês painimas
Nustatyti ir pripainti savo ir
kitø poreikius.
Suvokti poreikiø, teisiø ir
pareigø prigimtá,
suderinamum¹.
Siekti kompromisø.
Atsakomybës ir pareigos
suvokimas.

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Sprendimø priëmimas

Išreikšti savo poreikius.

Sprêsti problemas.

Sprêsti problemas.

Suvokti kiekvieno teisæ á
saugum¹.

Suvokti veiksnius,
stiprinanèius sveikat¹.

Priimti sprendimus.

Vertinti saugumui kylanèius
pavojus.

Veiksmø planavimas.

Bûti atkakliam.
Bendrauti.

Klausytis.

Bendradarbiauti.

Vesti derybas.

Sprêsti problemas.

Situacijos analizë.
Áveikti namø darbø problemas.
Atsakomybë.
Kûrybiðkai ir kritiðkai màstyti.

Dirbti grupëje.
Suvokti poreikiø, teisiø ir
atsakomybës átakà
pasirinkimui.
Vertinti pasirinkimo átakà sau
ir kitam.

Gyvenimo sunkumø
áveikimas
Suvokti, kaip kinta poreikiai,
teisës ir pareigos.
Numatyti savo gyvenimo
pokyèius ir planuoti, kaip juos
áveikti.
Priimti svarbius sprendimus,
staiga pasikeitus situacijai.
Planuoti ir atskleisti pokyèius.
Atsakomybë ir pareiga.

Bendradarbiauti.

Vertinti teigiam¹ ir neigiam¹
rezultat¹.

Bendrauti.

Priimti sprendimus.

Dirbti grupëje.

Susitvardyti ir kontroliuoti
save.

Sprêsti problemas.

Bendrauti.

Sprêsti konfliktus.

Priimti sprendimus.

Suvokti esamus ir ásivaizduoti
ateities vaidmenis.

Rasti kompromisø.

Sprêsti problemas.

Bendradarbiauti.

Bendrauti.

Konstruktyviai pasirinkti.

Áveikti pokyèius.

Bendradarbiauti.

Prašyti paramos ir pagalbos.

Áveikti stresà.

Atjausti kit¹.

Sprêsti problemas.

Klausytis.
Atsakyti savais odiais.
Suvokti vaikø iðnaudojimo
esmê.
Kreiptis pagalbos, paramos.

Kasdienës
situacijos

Tinkamai suvokti situacijà, á
kuri¹ pateko mokinys.
Ávairiose situacijose priimti
racionalius sprendimus.
Iš daugelio galimø sprendimø
pasirinkti patá racionaliausià,
nekenkiantá sveikatai.
Atsispirti bendraamþiø
spaudimui, priimant
sprendimus.
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Išreikšti jausmus.
Suvokti priemones, kuriomis
naudojantis bandoma
parduoti produkt¹, daikt¹ ir
pan.
Suprasti spaudimà, kurá patiria
þmonës.

Priimti konstruktyvius
sprendimus.

Vystymosi
sritys
Rizikos
situacijos

Savês painimas
Suvokti, kodël þmonës
rizikuoja.
Pasirinkti tinkam¹ rizik¹.

Bendravimas
Išreikšti ávairius savo jausmus.
Išklausyti, aktyviai klausyti.
Bûti atkakliam.

Suvokti saugi¹ aplink¹, kurioje
Palaikyti nuoširdø gráþtamàjá
galima rizikuoti.
ryšá.
Vertinti rizik¹.
Dirbti bendraujant.
Suvokti rizikavimo prieastis.
Dirbti bendradarbiaujant.
Pasitikëti savimi.

Bendradarbiavimas
Tirti vaidmenis grupëje, kuri
atlieka bendrà uþduotá.

Sprendimø priëmimas
Suvokti lošimo rizik¹.
Ávertinti rizikà.

Gyvenimo sunkumø
áveikimas
Suvokti rizikos problem¹
gyvenime.

Savo poreikius priderinti prie
grupës poreikiø.

Racionaliai pasirinkti.

Suvokti augimo poveiká ir
elgesio pokyèius.

Dirbti grupëje.

Priimti apgalvotus
sprendimus.

Áveikti augimo ir brendimo
pokyèius.

Identifikuoti rizik¹ ir
pasirinkim¹.

Analizuoti ávairià rizikà.

Dirbti bendradarbiaujant.
Išskirti prioritetus.
Formuoti artimus ryšius.

Suvokti rizik¹ vartojant
narkotikus.

Reikšti savo jausmus.

Numatyti potencialià ateitá.

Suvokti rizik¹ bendraujant ir
bendradarbiaujant.
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Gyvenimo ágûdþiø ugdymo programa
IXX klasës
Vystymosi sritys
Savimonë

Savês painimas
Painti save.
Apibûdinant vyrus ir moteris vartoti
ávairius þodþius (aktyvusis þodynas).

Bendravimas
Bendrauti su þmonëmis ávairiose
situacijose.
Painti save.

Suvokti lytiškumo raišk¹ ir paaikinti
samprat¹.

Atsispirti kvietimui, kartais net
spaudimui lytiškai santykiauti.

Bendrauti su kitos lyties
bendraamiais.

Suprasti ir atpainti priekabiavimo ir
išnaudojimo apraiškas.
Išreikšti ir pagrásti savo nuomonæ.

Bendradarbiavimas

Gyvenimo sunkumø áveikimas

Bendradarbiauti grupëje.

Teigiamai apibûdinti kità þmogø.

Produktyviai dirbti grupëje.

Teigiamai apibûdinti save.

Suvokti darbo grupëje taisykles, jø
laikytis.

Ávertinti savo pranaðumus ir
trûkumus.

Deramai elgtis su „sunkiais“ grupës
nariais.

Iškelti artimus ir tolimus tikslus.

Analizuoti grupës darbà ir jam átakos
turinèius veiksnius.

Sudaryti tikslo siekimo veiksmø
plan¹.
Áveikti nesëkmes ir nusivylimà.

Atkakliai ginti savo nuomonê.
Keisti nusistovëjusius tarpusavio
santykius.

Priklausymas
grupei

Suvokti šeim¹ kaip bendruomenê,
kurioje gyvename.
Bendrauti.
Dirbti grupëje.
Analizuoti šeimos struktûros,
vertybiø, gyvenimo bûdo ir interesø
ypatumus.
Aktyviai klausyti.
Ásijausti á kito þmogaus nuotaikà.
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Efektyviai bendrauti.
S
 prêsti konfliktus.
Suprasti kitø þmoniø jausmus.
Reikšti savo jausmus.

B
 endradarbiauti.
A
 nalizuoti galimus sunkumus ir jø
áveikimo bûdus.

Dirbti grupëje.

D
 irbti grupëje.
K
 onstruktyviai (pozityviai) elgtis.
Atpaþinti prieðiðkà, konstruktyvø ir
nuolankø elgesá.

P
 lanuoti veiksmus.


Savês painimas

Vystymosi sritys

Poreikiai, teisës ir
atsakomybë

Bendravimas

Bendradarbiavimas

Dirbti bendradarbiaujanèioje grupëje.
P
 agrástai bei aiðkiai reikðti mintis,

Suprasti tëvus ir jø pareigas bei jø

Išsakyti savo poreikius ir teises.
D
 erëtis.
Priimti sudëtingus sprendimus.

juos reikia derinti su vaikø poreikiais
bei teisëmis.

Kritiškai analizuoti informacij¹ apie
narkotikus.

Dirbti grupëje, apimant
bendradarbiavim¹ ir derybas.

Analizuoti.

Atkakliai siekti tikslo.

Atlikti vaidmenis (aisti).

Planuoti savo veiksmus.

Sprêsti problemas.

Tvirtai pasakyti „ne“.

Prašyti paramos arba jà siûlyti.

Ávertinti asmeninæ atsakomybæ.

Planuoti ir pristatyti plan¹.

Priimti sprendimus.

Priimti sprendimus.

Analizuoti.

Painti save.

Sprêsti problemas.

Sprêsti problemas.

Lavinti kalbà ir kalbëjimà.

Teikti argumentus.

Rizikuoti.

Bendrauti.

Lauyti stereotipus.

Palaikyti.

Teikti pagalb¹ ir pasinaudoti ja.

Áveikti bendraamþiø spaudimà.

Pasinaudoti parama.

Apibûdinti fizinæ, protinæ, emocinæ ir

P
 asijausti bendruomenës nariu,
atsakingu uþ sprendimø priëmimà.

Suprasti teisæ á sveikatà, kaip asmens

S
 uvokti, kas yra balsavimas.

 odiu ir ratu pateikti argumentus.
Priimti sprendimus.
Bendrauti ir bendradarbiauti grupëje.


socialinê sveikat¹.

bei valstybës ar bendruomenës
atsakomybê u j¹.

Ávardinti poreikius ir teises.
P
 ainti save ir kitus.
Kritiškai analizuoti situacijas ir savo

nuomonê.

patirtá.


Kasdienës
situacijos

Gyvenimo sunkumø áveikimas


Valdyti emocijas.
Áveikti sudëtingas situacijas.
Perduoti bendravimo enklus.
Sprêsti problemas.
Suprasti alkoholio vartojimo
prieastis ir padarinius.

keitim¹si augant vaikams.

Suvokti, kad ir tëvai turi poreikiø, ir
P
 riimti sprendimus.
P
 ateikti argumentø.
Bendradarbiauti grupëje.

Aktyviai klausyti.
Planuoti.
Suprasti kità þmogø.
Suvokti kito padëtá.

Pozityviai áveikti su alkoholio
vartojimu susijusias problemas.

Rizikos situacijos

Planuoti savo ateitá, analizuoti viltis,
svajones, rizik¹.
Numatyti galimas rizikingo elgesio
pasekmes.
Analizuoti rizikingø poelgiø
pranašumus ir trûkumus.
Planuoti pasikeitimus.
Derëtis.
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Turinys
Ávadas

3

Ikimokyklinis amþius 26
Pradinës klasës

29

V-VIII klasës

31

IX-X klasës
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