
LIONS QUEST ugdymo programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS

LIONS  QUEST  programos  sukurtos  Jungtinėse  Amerikos  Valstijose.  Šiuo  metu  su  jomis  dirba 
daugiau  nei  400  000  pedagogų  33  pasaulio  šalyse.  Pasaulyje  mokosi  arba  yra  mokęsi  pagal  šią 
programą daugiau kaip 12 mln. vaikų. Nuo 1985 metų  LIONS QUEST  gyvenimo įgūdžių ugdymo 
programa „Paauglystės  kryžkelės“ pripažinta  populiariausia  pozityviosios  prevencijos  programa 
pasaulyje. LIONS QUEST programas remia tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinė paramos 
organizacija (LCIF). Tarptautinė LIONS klubų asociacija - humanistinė organizacija, vienijanti 1,35 
milijono narių iš 196 šalių.  LIONS QUEST programose dalyvauja vaikai nuo 5 metų iki  19 metų. 
Lietuvoje LIONS QUEST programą įgyvendina VšĮ LIONS QUEST. Pagal šią metodiką Lietuvoje 
dirba daugiau nei 40 mokyklų.

LIONS QUEST programų misija:
Skatinti ir remti suaugusiuosius, ugdančius rūpestingą ir atsakingą jaunimą.  

LIONS QUEST programas tikslinga įgyvendinti ugdymo institucijose, jeigu norite:
• Spręsti priekabiavimo problemas
• Vykdyti žalingų įpročių/priklausomybės ligų prevenciją
• Vykdyti elgesio krizių prevenciją
• Skatinti stiprios asmenybės formavimąsi
• Ugdyti bendruomeniškumą
• Kelti akademinius pasiekimus
• Rūpintis socialiniu ir emociniu vaikų ugdymu

Programų realizavimo principai:

1.  Programos,  skirtos  pozityviajai  prevencijai,  apima  gyvenimo  įgūdžius,  diegiamus  ir  stiprinamus 
vaikystėje  bei  paauglystėje.  Programos  atitinka  vaikų  amžiaus  grupes,  jų  kognityvinį  ir  socialinį 
išsivystymą.
2. Tėvai įtraukiami į programas, kaip pirmieji vaikų mokytojai.
3. Visi suaugusieji, kurie vykdys programą, dalyvauja bendruomenės paruošimo mokymuose.
4. Puoselėjama partnerystė tarp šeimų ir ugdymo institucijos- bendruomenės.
5. Planuojant darbą su vaikais, atsižvelgiama į kultūrinį kontekstą.
6. Nuolat stebima ir tiriama, kaip programa vykdoma.
7.  Formuojamos  pagrindinės  vertybės:  savidrausmė,  atsakomybės  jausmas,  sveika  gyvensena, 
savanoriška veikla, sutarimas su šeima, mokykla, bendraamžiais ir bendruomene.
8. Į programos veiklą įtraukiama bendruomenė. Tuo pabrėžiama, kad vietinės bendruomenės pastangos 
yra pagrindinis pozityvios vaikų ir jaunimo raidos komponentas. 

Programos tyrimai rodo, kad:
Iš 500 atsitiktinai atrinktų mokytojų:
• 95 proc. teigia, kad mokinai išmoko spręsti problemas;
• 77 proc. patys išsprendė klasės disciplinos problemas.
Iš 1200 apklaustų mokyklos vadovų:
• 79 proc. teigia, kad santykiai tarp bendraamžių mokinių tapo daug geresni;
• 64  proc.  teigia,  kad  mokiniai  tapo  atsakingesni  už  savo  veiksmus,  ir  tai  yra  LIONS  QUEST 

programos nuopelnas.
Programose dalyvavusių mokinių tėvai:
• 87 proc. teigia, kad sustiprėjo vaikų nuostatos prieš alkoholį ir narkotikus ;
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• 98  proc.  norėtų,  kad  mokyklos  įgyvendintų  tokias  pozityvaus  vaikų  ugdymo  programas,  kaip 
LIONS QUEST.

Pagrindiniai programų uždaviniai

1. Vykdyti pozityviąją prevenciją.
2. Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.
3. Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.
4. Skatinti mokymąsi per savanorystę.

1. Pozityvioji prevencija

LIONS  QUEST  programos  visame  pasaulyje  pripažintos  kaip  vienos  sėkmingiausių 
pozityviosios prevencijos programų.  Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“  
yra gavusi CSAP/SAMHSA „MODEL“ apdovanojimą už geriausią praktiką, ugdančią sveiką elgesį bei 
mažinančią paauglių narkotikų vartojimą.

LIONS QUEST programos:
• Slopina rizikos veiksnius, skatinančius narkotikų vartojimą (susvetimėjimas, bendraamžių agresija, 

vartojantys narkotikus draugai ir pan.);
• Skatina  šeimą,  mokyklą  ir  bendruomenę  bendromis  pastangomis  kurti  jaunimo  raidai  palankią 

aplinką; 
• Rūpinasi  apsauginiais  veiksniais,  kurie  mažina  narkotikų  vartojimą  (žinios  apie  narkotikų  žalą, 

nevartojantys narkotikų draugai, atsparumo ugdymas ir tinkamų gyvenimo tikslų išsikėlimas);
• Ugdo suvokimą, kad narkotikų vartojimas nėra normalus reiškinys, skatina skelbti žinią „vartojimui 

- ne“;
• Mokina  atpažinti  išorinį  ir  vidinį  spaudimą vartoti  narkotikus  ir  moko  pozityvios bendraamžių 

spaudimo strategijos;
• Ugdo atsparumą rizikos veiksniams;
• Pateikia  amžių  atitinkančią  informaciją  apie  trumpalaikę  ir  ilgalaikę  narkotikų  vartojimo  įtaką 

jaunų žmonių sveikatai, ryšiams su draugais, interesams ir ateities tikslų pasiekimui;
• Puoselėja  ryšius  su  draugiškais  bendraamžiais  ir  rūpestingais  suaugusiaisiais  mokykloje, 

bendruomenėje.
• Skatina mokinius demonstruoti sveiką gyvenimo modelį, remiantis savanoriška veikla;
• Pateikia programos sėkmės įvertinimo instrumentus. 

2. Asmenybės ugdymas ir gyvenimo įgūdžių formavimas

LIONS  QUEST veiklą  puikiai  įvertino  koalicija  Character  Education  Partnership  (CEP), 
atstovaujanti  nepriklausomas  grupes,  skatinančias  pilietiškumą  ir  asmenybę  ugdantį  švietimą.  Ši 
organizacija  LIONS  QUEST  veiklą   apibūdino  kaip  „moksliniais  tyrimais  paremtas  programas, 
galinčias pagerinti mokyklos mikroklimatą ir skatinti mokinių mokymąsi ir raidą“.

LIONS QUEST programos:

• Ugdo bendruomenę, puoselėjančią gerus tarpusavio santykius, gerbiančią visus besimokančiuosius, 
vystančią jų asmenybę ir padedančią siekti tikslų;

• Kuria tinkamo elgesio modelį visoje ugdymo institucijoje;
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• Ugdo tokias esmines  savybes,  kaip patikimumas, atsakomybės jausmas, geranoriškumas;
• Lavina kritinį mąstymą, moko išreikšti pozityvius jausmus;
• Skatina  administraciją,  ugdymo  institucijos  darbuotojus,  šeimas  ir  bendruomenės  narius  ugdyti 

gabius, sveikus ir stipraus charakterio vaikus;
• Identifikuoja ir vysto teigiamus charakterio bruožus per visas mokymo programas;
• Ugdo pozityvų socialinį elgesį;
• Per įvairius renginius bei temines diskusijas telkia visą ugdymo institucijos bendruomenę.
• Skatina dorybingas mokinių akcijas. 

3. Akademinių pasiekimų kėlimas per emocinį ir socialinį ugdymą

JAV  vykdomas  projektas,  kurio  tikslas  -  skatinti  akademinį  pažangumą,  socialinį  ir  emocinį 
vystimąsi (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)), išrinko LIONS 
QUEST programas  kaip  itin  profesionalias  socialinių  bei  emocinių  kompetencijų  ugdymo  srityje. 
Programos gavo aukščiausią įvertinimą CASEL „SELECT“. Šį įvertinimą gauna tik tos programos, 
kurios pateikia:
• Originalias socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymo instrukcijas; 
• Profesionaliai parengtas programas.
• Akivaizdų veiksmingumą,  pagrįstą tiksliais tyrimais;

LIONS QUEST programos gavo CASEL įvertinimą šiose srityse:
• Savimonė;
• Savianalizė;
• Tarpusavio santykių įgūdžiai;
• Atsakingų sprendimų priėmimas;
• Akivaizdus veiksmingumas; 
• Moksliškai įrodytas poveikis akademiniam pažangumui bei priklausomybės ligų prevencijai;

Kiti LIONS QUEST veiklos įvertinimai:

• SAMHSA  (Substance  Abuse  and  Mental  Health  Services  Administration)  ir  JAV  Švietimo 
departamento oficialus programų veiksmingumo pripažinimas.

• Priklausomybės  ligų  prevencijos  centro  (Center  for  Substance  Abuse  Prevention  (CSAP)) 
„MODEL“ programos apdovanojimas;

• JAV Švietimo departamento „PROMISING“ programos apdovanojimas už Saugią ir  švarią nuo 
narkotikų mokyklą.

LIONS  QUEST programos  ugdo  penkias  esmines  mokinių  emocines  ir  socialines 
kompetencijas:
Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas.
Socialinis sąmoningumas:  empatija,  ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas,  socialinės įvairovės 
pripažinimas.
Savitvarda:  impulsyvumo  kontrolė  ir  sugebėjimas  tinkamai  valdyti  savo  emocijas,  nereikalauti 
skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms.
Tarpusavio  santykių  įgūdžiai:  dalykiškas  emocijų  valdymas,  bendradarbiavimas,  tarpasmeninis 
komunikavimas,  pasipriešinimas  neigiamam  spaudimui,  konfliktų  sprendimas,  gebėjimas  paprašyti 
pagalbos.
Atsakomybės jausmas:  sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą,  pagarba kitiems, 
atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.
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4. Tobulėjimas per savanorišką veiklą

JAV Nacionalinė  jaunųjų  lyderių  taryba  (National  Youth  Leadership  Council,  Nacionalinis 
mokymosi  per  savanorystę  informacijos  centras  (National  Service-Learning  Clearinghouse)  ir 
Retrospektyvus  savanoriškos  veiklos  vertinimas  (Service  Works  Retrospective  Evaluation)  LIONS 
QUEST  programas  pripažino  kaip  labai  veiksmingas  ugdymo  per  savanorišką  veiklą  srityje. 
Savanoriškos veiklos metodologija integruota į visas LIONS QUEST programas. Tai skatina mokinius 
tenkinti realias mokyklos ir bendruomenės reikmes, o tai naudinga tiek tarnaujančiam, tiek tam, kuriam 
tarnaujama.  Mokymasis  per  savanorystę  ugdo  pilietiškumą,  skatina  dalyvauti  demokratiniuose 
procesuose jau nuo vaikystės. Mokiniai taip pat skatinami bendrauti su vietiniais LIONS klubais, su 
kitomis mokyklomis bei organizacijomis.

Savanoriškos veiklos metu vaikai:
• Mokosi nustatyti svarbius mokyklos ir bendruomenės poreikius;
• Vertina vietines organizacijas ir tarnybas, kurios gali padėti spręsti problemas, ir dirba su jomis 
kartu;
• Atskleidžia individualius talentus ir gebėjimus;
• Stiprina ugdymo institucijos ir bendruomenės ryšius;
• Vykdydami prasmingą veiklą, teikia reikalingas paslaugas;
• Įgyvendindami projektus, panaudoja akademinius gebėjimus;
• Analizuodami mokymosi per savanorystę metu sukauptą patirtį, suvokia asmeninio, socialinio, 
emocinio, etinio ir akademinio mokymosi prasmę;
• Per įvairius pristatymus pademonstruoja savo akademinius ir projektinius pasiekimus.

LIONS  QUEST programa  „Paauglystės  kryžkelės“ –  nuosekli  ir  visapusiška  paauglių 
ugdymo  programa.  Tai  programa,  vienijanti mokytojus,  tėvus  ir  bendruomenės  narius,  siekiančius 
padėti paaugliams plėtoti kompetencijas bei socialinius ir emocinius įgūdžius. Ugdomi svarbiausi jaunų 
žmonėms gyvenimo įgūdžiai, tvirtas charakteris, pilietinis aktyvumas.

Mokymo modelį sudaro:
Tyrimas,  pristatymas,  diskusija,  grupinis  darbas,  saviugda,  konsultavimas  ir   tobulinimas,  išvadų 
apibendrinimas, užbaigimas.

Pagrindinis klausimas tiems, kurie norėtų dirbti pagal LIONS QUEST programą:  KAIP UGDYMO 
INSTITUCIJOS  BENDRUOMENĖ  GALI  GERIAUSIAI  SKATINTI  GABIŲ,  SVEIKŲ  IR 
TVIRTO CHARAKTERIO JAUNŲ ŽMONIŲ RAIDĄ? 
 

Programa gali būti integruota į kitus mokomuosius dalykus, gali būti atskira disciplina ar realizuota 
kaip neformaliojo švietimo užsiėmimas.

Programą galima įgyvendinti per 9 savaites, vienerius, dvejus arba trejus metus.

Programą siūloma pradėti nuo V klasės, paruošus LIONS QUEST mokytoją, kuris su klase dirba kartą 
per savaitę 45 min. pamokoje. 

Tėvų ir bendruomenės dalyvavimas:
• Tėvai gauna jiems skirtą knygą;
• Mokytojas laiškais informuoja tėvus, ko mokosi jų vaikai;
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• Šeimos nariai dalyvauja programoje, dalinasi namų darbų užduotimis;
• Organizuojami keturi tėvų susirinkimai, kuriuose tėvai tiesiogiai dalyvauja programos veikloje.
• Bendruomenės nariai dalyvauja seminare, kaip pasiruošti programai;
• Bendruomenė nariai padeda LIONS QUEST mokytojui realizuoti programą;
• Dalyvauja mokymosi per savanorystę projektuose;
• LIONS QUEST programos metodikos taikymas gali padėti sustiprinti bei pagilinti ir kitų disciplinų 

temas;
• Aprūpina LIONS QUEST klasę reikalingomis priemonėmis.

Apsauginiai veiksniai:
INDIVIDUALUMAS, ŠEIMA, BENDRAAMŽIAI,  MOKYKLA
INDIVIDUALUMAS:

• Socialinė ir emocinė kompetencija
• Pasitikėjimas savimi, savidrausmė

• Tarpasmeniniai, visuomeniniai bendravimo įgūdžiai

• Sprendimų priėmimas

• Tvirtumas, ryžtingumas ir sugebėjimas atsispirti spaudimui  

• Kritiškas mąstymas ir problemų sprendimo įgūdžiai

• Streso valdymas

• Tikslų siekimas

ŠEIMA
• Efektyvus bendravimas su šeimos nariais

BENDRAAMŽIAI
• Pasipriešinimas neigiamam spaudimui

• Socialinė kompetencija

MOKYKLA
• Galimybės mokiniams atsiskleisti 

• Gera mokyklinė aplinka

• Mokymosi ir savitarpio pagalbos plėtojimas

• Prasmingas mokinių dalyvavimas savanoriškoje veikloje 

• Aiški pozicija netinkamo elgesio ir narkotikų atžvilgiu

• Tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime

Programa vykdo veiksmingą priklausomybės ligų prevenciją:
• Mažėja alaus ir įvairių kitų alkoholinių gėrimų vartojimas, 

• Aptariamos penkios priklausomybę sukeliančios medžiagos, 

• Mokiniai programos metu apsisprendžia visiškai atsisakyti bet kokių narkotinių medžiagų vartojimo per 
kitas trisdešimt dienų.
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„Paauglystės kryžkelių“  sudedamosios dalys:
• 8 modulių programa.
• 102 nuoseklių įgūdžių lavinimo pamokų. 
• Programos pagalbinė medžiaga:

Knyga mokiniams „Pokyčiai ir iššūkiai”,
Knyga tėvams „Atradimų metai”,
„Knyga apie narkotikus”,
„Tėvų susirinkimų knyga“,
„Programos vadovas “.

Reikalavimai ugdymo institucijai, norinčiai įgyvendinti šią ugdymo programą:

• Bendruomenės domėjimasis LIONS QUEST projektu.
• Administracijos ir kitų bendruomenės narių iniciatyvumas, atvirumas pokyčiams, ankstesni darbai 

projektinėje  veikloje,  susijusioje  su  pilietiškumo  ugdymu,  prevencinėmis  ar  psichologinėmis 
mokomosiomis programomis.

• Pasiryžimas konstruktyviai spręsti problemas, kylančias ugdymo procese.

Jei  institucija  nutaria  dalyvauti  šioje  programoje,  jos  atstovams  organizuojami  3  dienų  mokymo 
seminare. Į kursus kviečiami:  ugdymo institucijos administracija, specialistai, auklėtojai, mokytojai, 
pagalbinis personalas. Dalyvių skaičius pirmame seminare – nuo 10 iki 30 žmonių.

Kursų metu:
•  Parengiamas LIONS QUEST mokytojas (-ai);
• Mokyklos  bendruomenė  supažindinama  su  programos  tikslais,  struktūra  bei  galimybėmis  šios 

programos temas ir nuostatas diegti dalykinėse pamokose;
• Institucija gauna du metodinės medžiagos paketus.

Programos įgyvendinimo metu teikiama metodinė pagalba.

Parengė:
VšĮ LIONS QUEST direktorė Daiva Šukytė
Kontaktinis e-paštas: daiva.sukyte@lionsclubs.lt
Tel.: 8 682 61208

Papildomos informacijos galite teirautis:
Tomas Mingėla
Kontaktinis el. Paštas: tomas.mingėla@liopns-quest.lt
Tel.: 8-602-58771
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