
Paauglystė – 
ypatingas
amžius
Paauglystė – ypatingas amžius 
kiekvieno žmogaus gyvenime, kai jis jau 
nebe vaikas, bet dar ir ne suaugęs. Šie 
keli metai žmogui labai svarbūs, nes 
pagrindiniai principai, kurie ateityje lems 
jo gyvenimą ir kuriais remdamasis jis 
vėliau priims sprendimus, formuojasi 
kaip tik šiame laikotarpyje. 
Paaugliai pasižymi energija, 
kūrybiškumu, noru sužinoti apie pasaulį 
ir jį keisti. Tai smagiausia daryti grupėje. 

Programos 
pagrindas – 
paauglių grupė 
Programos pagrindas – paauglių grupės 
suformavimo idėja. Tai grupė draugų, 
kurie kartu mokosi naujų ir naudingų 
dalykų, sportuoja, daro gerus ir 
visuomenei reikalingus darbus, kuria ir 
tvirtina draugystę. 

Kiekvienoje grupėje yra apmokytas 
vadovas, vyresnysis draugas, kuris 
nukreipia ir padeda jiems ugdyti savo 
gebėjimus. 

Grupė susitinka vieną kartą per savaitę 
arba dažniau. Grupė paprastai yra 
formuojama iš draugų, gyvenančių netoli 
vienas nuo kito.

Paauglių grupės 
elementai

Paauglių grupė:
-  Studijuoja medžiagą, kuri padeda jiems 
suprasti paauglystės amžiui būdingus 
iššūkius ir, pasitelkiant diskusijos metodą, 
ieško sprendimo variantų.

-  Užsiima menine veikla, dalyvauja 
prasminguose laisvalaikio užsiėmimuose 
(teatras, sportas, bendradarbiavimo 
žaidimai ir t..t.).
-  Organizuoja socialinius projektus, kurie 
prisideda prie teigiamo paauglių keitimosi.

Grupė paprastai susirenka vieną ar du 
kartus per savaitę kelioms valandoms.



Jeigu TU:

Projekto koordinatoriai: 

Agnė Pozniakienė 
tel.: +370 677 63915
el.p.: agne.streckyte@yahoo.com

Raimundas Leugaudas
tel.: +370 695 05640
el.p.: raimundasl6@gmail.com

Kontaktai:

tada ši programa  
kaip tik TAU!!!

•   esi 11 – 14 metų,
•   klausi, kokia gyvenimo prasmė,
•   turi savo nuomonę ir nori būti išgirstas
•   svarstai, kas yra meilė, laimė,   
    tikėjimas...
•   norėtum išreikšti savo mintis, jausmus 
    ir talentus,
•   bandai surasti bendrą kalbą su tėvais, 
    broliais, seserimis, draugais ir 
    mokytojais...
•   ieškai pusiausvyros tarp teisių ir 
    pareigų,
•   nesi abejingas pasauliui aplink tave ir 
    norėtum jį pakeisti,
•   nemanai, kad viską galima nupirkti už 
    pinigus,
•   lauki atradimų gyvenime ir esi 
    pasiruošęs juos priimti,

Kas mes?
Ši Paauglių dvasinio ir moralinio ugdymo 
programa buvo sukurta bahajų 
(www.bahai.lt) įsteigto Ruhi Instituto Kolum-
bijoje ir vėliau paplito po visą pasaulį.

PAAUGLIŲ GRUPĖ 
yra nemokama ir atvira 
visiems 11-14 metų paaugliams.
Dalyvauti programoje reikalingas tėvų 
arba globėjų sutikimas.

Dvasin io ir moralin io 

ugdymo 

programa

paaugliams
  11 14 m.
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