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Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Dėmesys socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims. 

Priemonės tikslas 

Skirti dėmesį socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims, kovoti su mokinių žalingais įpročiais. 

Priemonės įgyvendinimas 

Kūno kultūra – vienas iš Kupiškio technologijos ir verslo mokinių mėgstamiausių profesinio mokymo 

programų dalykų. Tai pasiekta ir aktyvia sporto veikla po pamokų. Kūno kultūros mokytojos kasmet vis 

daugiau socialinės rizikos mokinių įtraukia į Panevėžio regiono profesinių mokymo įstaigų mokinių sporto 

žaidynes, Lietuvos profesinių mokymo įstaigų mokinių turizmo varžybas. Įvairios sporto varžybos vyksta 

ištisus mokslo metus, mokiniai dalyvauja šaškių, šachmatų, stalo teniso, krepšinio, virvės traukimo, svorių 

kilnojimo, tinklinio, smiginio, futbolo ir lengvosios atletikos varžybose. Iš viso pernai įvyko daugiau nei 40 

varžybų, kuriose dalyvavo ir socialiai pažeidžiami bei socialinės rizikos asmenys. Sunkiausia buvo rasti 

finansinių lėšų, ieškoti transporto vykti į varžybas, nes mokykla pernai dar neturėjo mokyklinio autobusiuko. 

Pasiekti rezultatai  

Džiaugiamės pasiektais rezultatais: visose varžybose, tiek respublikinėse, tiek regioninėse, mokiniai 

užimdavo prizines vietas (šachmatai, vaikinai–3 vieta; stalo tenisas, vaikinai-2 vieta; stalo tenisas, merginos-

3 vieta; virvės traukimas, vaikinai -3 vieta; svarsčių kilnojimas vaikinai-3 vieta, tinklinis, vaikinai-3 vieta; 

lengvoji atletika, vaikinai, rutulio stūmimas-3 vieta, turizmo varžybos-1 vieta). Į sporto veiklą įtraukta 15 proc. 

daugiau spec. poreikių mokinių nei praėjusiais metais, 20 proc. daugiau - socialinės rizikos mokinių. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Dalyvaudami varžybose socialinės rizikos mokiniai geriau pradėjo lankyti pamokas, dalyvauti būreliuose. 

Socialinės pedagogės teigimu, pakito jų savijauta bei atsirado pilnavertiškumo jausmas, padidėjo tokių 

mokinių motyvacija eiti į mokyklą. Mes džiaugiamės, jog pagerėja socialinės rizikos mokinių gyvenimo 

kokybė mums juos integruojant į sveiką, saugią aplinką. Mokiniai sportuodami turi galimybę bendrauti su 

bendraamžiais, susiranda draugų, mokiniai atsisako žalingų įpročių, turiningiau leidžia laisvalaikį, užsimezga 

glaudesni ryšiai su mokiniais ir mokytojais, dalinamasi patirtimi. Mokiniai tapo atviresni ištikus bėdai bei 

sukalbamesni ieškant racionalaus sprendimo neigiamų poveikių šalinimui. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Visapusiška sportinė veikla skatina mokinių mokymosi motyvaciją, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, 

mokiniai skatinami atsisakyti žalingų įpročių. Sportinėje aplinkoje pelnomas pasitikėjimas padeda spręsti 

socialines problemas. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 2012 m. spalio 6 d. buvo apdovanota Lietuvos 

sporto federacijų sąjungos taure už sveikos gyvensenos ir sporto propagavimą. 

 

 


